
ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการขึน้ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 

ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวศิวกรรม 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ  
ต่างด้าว  ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฎ)  และมาตรา  8  (๗)  ประกอบมาตรา  ๗  (๘)   
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงก าหนดการด าเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์
ของสภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่   
๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“วิศวกรวิชาชีพอาเซียน”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  

(ASEAN  Chartered  Professional  Engineer)  ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม 
“วิศวกรวิชาชีพต่างด้าว”  หมายความว่า  วิศวกรวิชาชีพอาเซียนที่ประสงค์เข้ามาประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมหรือวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมในประเทศไทย  และได้รบัการขึ้นทะเบียนวศิวกรวิชาชีพตา่งดา้ว
จากสภาวิศวกร  (Registered  Foreign  Professional  Engineer)  ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน
ด้านบริการวิศวกรรม 

หมวด  ๑ 
คุณสมบตัิเฉพาะ  และลักษณะต้องห้ามของวศิวกรวิชาชีพต่างด้าว 

 
 

ข้อ ๔ ผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
(๒) เป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
(๓) เป็นสมาชิกสภาวิศวกร  ประเภทวิสามัญ 
(๔) ไม่คยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการขึ้นทะเบียนวศิวกรวิชาชีพต่างด้าว 

 
 

ข้อ ๕ ให้ผู้ประสงค์ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  ยื่นค าขอพร้อมช าระค่าค าขอ 
ขึ้นทะเบียนต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบค าขอขึ้นทะเบียนและหลักฐานที่คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรก าหนด 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  ซึ่งออกโดยผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทนิติบุคคล  โดยระบุรายละเอียดชื่อผู้ยื่นค าขอ  ต าแหน่ง   
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน   

(๒) ส าเนาหนังสือเดินทาง 
(๓) ส าเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน   
(๔) ส าเนาใบอนุญาตหรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ออกโดย

ประเทศของผู้ยื่นค าขอ 
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรด าเนินการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวในนามของ

สภาวิศวกร  เมื่อผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควรให้ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว   

หรือในกรณีที่มีมติไม่รับขึ้นทะเบียน  ให้ส านักงานสภาวิศวกรมีหนงัสือแจงใหผู้ยื่นค าขอนั้นทราบ  ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ 

หนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งอาจท าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสภาวิศวกร  กรณีผู้ยื่นค าขอไม่ช าระค่าธรรมเนียม  
ภายในก าหนดเวลา  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวอีกต่อไป 

เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวแล้ว   
ให้ส านักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้นั้น 

ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ   
สภาวิศวกรก าหนด  โดยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่สภาวิศวกรออกใบรับรองรับรองการขึ้นทะเบียน   

ข้อ ๘ ผู้ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  ที่ประสงค์จะต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  
ให้ยื่นค าขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  พร้อมช าระค่าค าขอต่ออายุทะเบียนวิศวกร 
วิชาชีพต่างด้าว  ต่อส านักงานสภาวิศวกร  ตามแบบค าขอต่ออายุทะเบียนและหลักฐานที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรก าหนด  ภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวสิ้นอายุ  

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



และเมื่อได้ยื่นค าขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวแล้ว   ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่า
คณะกรรมการสภาวิศวกรจะสั่ง ไม่อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 

ให้น าขอ  ๗  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้กับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาต่ออายุ
ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  โดยอนุโลม 

เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวแล้ว  
ให้ส านักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรต่างด้าวให้แก่ผู้นั้น 

ใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวศิวกรต่างด้าว  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด  
โดยให้มีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเดิมสิ้นอายุ 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ ์ และเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  หรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ของวิศวกรวิชาชีพตา่งด้าว 
 
 

ข้อ ๙ วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย   
และตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  และต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระ  
โดยวิศวกรวิชาชพีต่างดา้วตอ้งประกอบวชิาชีพร่วมกับผู้ได้รบัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคมุ  
ประเภทนิติบุคคลและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทบุคคลธรรมดาที่สังกัด  
นิติบุคคลนั้นตามที่ได้แจ้งไว้ต่อสภาวิศวกร 

ข้อ ๑๐ กรณีวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวประสงค์ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร 

ข้อ ๑๑ กรณีวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนวิชาชีพต่างด้าวแล้ว  ต่อมาภายหลัง
หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทนิติบุคคล  ตามที่  
ได้แจ้งไว้ต่อส านักงานสภาวิศวกร  จะต้องยื่นค าขอเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อส านักงานสภาวิศวกร  ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  กรณีไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในก าหนด  ให้การขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวของผู้นั้นสิ้นสุดลง 

หมวด  ๔ 
การสิ้นสดุและการเพิกถอนการขึน้ทะเบียน 

 
 

ข้อ ๑๒ การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวสิ้นสุดลง  เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  
กับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 

(๑) ตาย 
(๒) ขาดต่ออายุทะเบียนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๓) ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนสิ้นสุดลง 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(๔) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
(๕) ไม่แจ้งการเปลี่ยนการประกอบวิชาชีพร่วมกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

ประเภทนิติบุคคลอื่น  ภายในก าหนดเวลาตามข้อ  ๑๑  ของข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการสภาวิศวกรมีอ านาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง  

ดังต่อไปนี้กับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว   
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๒) แสดงข้อความหรือหลักฐานอันเป็นเท็จในค าขอขึ้นทะเบียนหรือค าขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน  

ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ  
(๓) กระท าการที่เป็นการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ  ตามที่

ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  หรือตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม   
(๔) มีการกระท าหรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันท าให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสีย 

แห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรง   
ในกรณีที่ปรากฏเรื่องอันเข้าข่ายการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนวิชาชีพต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง   

ใหเลขาธิการสภาวิศวกรเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยไม่ชักช้า 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
กมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒


