
เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็น 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ พ.ศ. .... 

๑. สภาพปญหาและสาเหตุของปญหา 

เพื่อประโยชนในการสงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการขึ้นทะเบียนวิชาชีพวิศวกรรมตามขอตกลงระหวาง
ประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการใหบริการวิศวกรรมขามแดน นอกเหนือจากขอตกลงยอมรับรวมของอาเซียนดานบริการ
วิศวกรรม 

๒. ความจำเปนที่ตองออกกฎหมายเพื่อแกไขปญหา 

กำหนดใหบุคคลธรรมดาซึ ่งไดรับอนุญาตหรือขึ ้นทะเบียนใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากประเทศท่ี 
สภาวิศวกรประกาศกำหนดที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากสภาวิศวกรใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ท้ังนี้ ตามขอตกลง
ระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคี และหมายความรวมถึงความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 
(เอเปค)  

๓. หลักการอันเปนสาระสำคัญ  

๓.๑ กำหนดนิยาม 

๓.๒ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ และลักษณะตองหามของวิศวกรวิชาชีพตางชาติ  

๓.๓ กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ 

๓.๔ กำหนดหลักเกณฑ และเง่ือนไขการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ของวิศวกรวิชาชีพตางชาติข้ึนทะเบียน 

๓.๕ การสิ้นสุดและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

๔. ประเด็นที่จะรับฟงความคิดเห็น 

๔.๑ นิยาม “วิศวกรวิชาชีพตางชาติขึ้นทะเบียน” หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไดรับอนุญาตหรือขึ้น
ทะเบียนใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากประเทศที ่สภาวิศวกรประกาศกำหนดที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจาก 
สภาวิศวกรใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งนี ้ ตามขอตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคี และให
หมายความรวมถึงความรวมมือทางเศรษฐกิจในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟก (เอเปค) ดวย (ขอ ๓ ของรางฯ)  

๔.๒ กำหนดใหวิศวกรวิชาชีพตางชาติขึ้นทะเบียนมีหนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศไทย 
รวมถึงหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนดในการใหบริการวิชาชีพรวมกับวิศวกรวิชาชีพ
ของประเทศไทย (Collaboration with the local professional engineer) หรือการใหบริการวิชาชีพอิสระ 
(Independent practice) ภายใตขอตกลงการใหบริการวิศวกรรมขามแดน  (ขอ ๙ ของรางฯ)  

๔.๓  คุณสมบัติและลกัษณะตองหามของผูขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ 
(๑) ไมเปนผูมีภูมิลำเนาถาวรในประเทศไทย 
(๒) ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรวิชาชีพจากองคกรข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชีพจากประเทศตนทางท่ี

วิศวกรวิชาชีพถือสัญชาติหรือประเทศท่ีวิศวกรตางชาติมีที่พำนัก แลวแตกรณี 



(๓) ไมอยูในระหวางการถูกพักใชหรือเพิกถอนการไดรับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนใหประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมจากประเทศตนทางหรือประเทศท่ีวิศวกรตางชาติมีที่พำนัก แลวแตกรณ ี

(๔) ไมเคยถูกเพิกถอนการขึ ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติจากสภาวิศวกร ตามขอ ๑๑ (๒) (๓)  
หรือ (๔) 

(๕) มีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด (ขอ ๔ ของ 
รางฯ)  

๔.๔ เอกสารหลักฐานประกอบการขอข้ึนทะเบียน 
(๑) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของวิศวกรวิชาชีพตางชาติ ซึ่งออกโดยนิติบุคคลผูวาจางหรือนายจางใน

ประเทศไทย โดยระบุรายละเอียดชื่อผูยื่นคำขอ ตำแหนง และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
(๒) สำเนาหนังสือเดินทาง 
(๓) สำเนาใบอนุญาตหรือใบรับรองการข้ึนทะเบียนใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ออกโดยประเทศตนทาง

ของผูยื่นคำขอ ที่สภาวิศกรเขารวมเปนองคกรสมาชิกที่มีวัตถุประสงคเพื่อยอมรับคุณสมบัติวิศวกรวิชาชีพตาม
กรอบความสามารถวิศวกรในระดับสากลและสงเสริมการเคลื่อนยายวิศวกรวิชาชีพขามพรมแดน (ขอ ๕ ของ 
รางฯ)  

๔.๕ กำหนดชำระคาธรรมเนียมใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ไดรับหนังสือแจงจากสภาวิศวกร กรณีผูยื่นคำขอไมชำระคาธรรมเนียมภายในกำหนดเวลา ใหถือวาผูยื่นคำขอ 
ไมประสงคจะขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติอีกตอไป (ขอ ๗ ของรางฯ)  

 
๔.๖ ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด

และใหมีอายุไมเกินหนึ่งปโดยพิจารณาจากระยะเวลาการจางงานในประเทศเปนสำคัญ (ขอ ๗ ของรางฯ) 

๔.๗ กำหนดการตออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ และการชําระคาคําขอตออายทุะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
ตางชาติ ภายในหกสิบวันแตไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันท่ีใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาตสิิ้นอายุ 
ทั้งนี้ กรณีไมยื่นภายในกำหนดถือวาไมประสงคตออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ (ขอ ๘ ของรางฯ) 

๔.๘ การสิ้นสุดการขึ้นทะเบียน (ขอ ๑๐ ของรางฯ)  
(๑)  ตาย 
(๒)  คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
(๓) ขาดตอการขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรวิชาชีพจากองคกรขึ้นทะเบียนผูประกอบวิชาชีพจากประเทศตน

ทางที่วิศวกรวิชาชีพถือสัญชาติหรือประเทศที่วิศวกรตางชาติมีที่พำนักแลวแตกรณ ี
(๔) อยูในระหวางการถูกพักใชหรือเพิกถอนการไดรับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

จากประเทศตนทางหรือประเทศที่วิศวกรตางชาติมีที่พำนัก แลวแตกรณ ี
(๕)  ขาดตออายุทะเบียนตามที่กำหนดไวในขอบังคับนี้ 
(๖)  ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติสิ้นสุดลง 

๔.๙ การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน (ขอ ๑๑ ของรางฯ)  
(๑)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 



(๒)  แสดงขอความหรือหลักฐานอันเปนเท็จในคําขอข้ึนทะเบียนหรือคําขอตออายุการขึ้นทะเบียน ในสวน
ที่เปนสาระสําคัญ  

(๓)  กระทําการที่เปนการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ ตามที่กำหนดไวใน
ขอบังคับนี้  

(๔) มีการกระทำหรือพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งอันทำใหเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแหงวิชาชีพ
อยางรายแรง   

๔.๑๐ คำขอ ใบสมัคร หนังสือแจงใบรับรอง การอนุญาต คำสั่งทางปกครองหรือการดำเนินการใด ๆ ตาม
ขอบังคับนี้ ถาไดกระทำในรูปของขอมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑของกฎหมาย วาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ขอ ๑๒ ของรางฯ)  

  

 
 

 
 

 

………………………………………………………………………………….. 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดการดําเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๗  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติ
วิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการอื่นตามมาตรา  ๗  (๘)  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้มีการรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  รวมทั้งข้อตกลงระหว่าง
ประเทศอื่นที่เก่ียวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้สภาวิศวกร 
มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้มีการรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  รวมท้ังการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้วิศวกรไทยได้รับประโยชน์จากข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  
รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืนที่เก่ียวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



  
                                              ฉบับรับฟงความคิดเห็น 

ราง 
ขอบังคับสภาวิศวกร 

วาดวยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ 
พ.ศ. .... 

 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกำหนดใหมีขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
ตางชาติ เพื่อประโยชนตามวัตถุประสงคของสภาวิศวกร ในการสงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการขึ้น
ทะเบียนวิชาชีพวิศวกรรมตามขอตกลงระหวางประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการใหบริการวิศวกรรมขามแดน 
นอกเหนือจากขอตกลงยอมรับรวมของอาเซียนดานบริการวิศวกรรม 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฎ) และมาตรา ๘ (๗) ประกอบมาตรา ๗ (๘)                  
แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการอื่นอันเปนวัตถุประสงคของ
สภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาวิศวกรโดยมติทีป่ระชุมใหญ.......................... เมื่อวันที่ .................................... 
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร ออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
ตางชาติ พ.ศ. ....” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 

“วิศวกรวิชาชีพตางชาติขึ้นทะเบียน” หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไดรับอนุญาตหรือขึ้น
ทะเบียนใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากประเทศที่สภาวิศวกรประกาศกำหนดที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจาก
สภาวิศวกรใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งนี้ ตามขอตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคี และให
หมายความรวมถึงความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชยี-แปซิฟก (เอเปค) ดวย 

หมวด  ๑  
คุณสมบัติเฉพาะ และลักษณะตองหามของวิศวกรวิชาชีพตางชาติ  

ขอ ๔  ผูขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี ้

(๑) ไมเปนผูมีภูมิลำเนาถาวรในประเทศไทย 
(๒) ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรวิชาชีพจากองคกรขึ้นทะเบียนผูประกอบวิชาชีพจาก

ประเทศตนทางที่วิศวกรวิชาชีพถือสัญชาติหรือประเทศที่วิศวกรตางชาติมีที่พำนัก แลวแตกรณี 
(๓) ไมอยูในระหวางการถูกพักใชหรือเพิกถอนการไดรับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนใหประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมจากประเทศตนทางหรือประเทศที่วิศวกรตางชาติมีที่พำนัก แลวแตกรณี 
(๔) ไมเคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติจากสภาวิศวกร ตามขอ ๑๑ (๒) 

(๓) หรือ (๔) 

(๕) มีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด 
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หมวด  ๒  
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ 

 
ขอ ๕ ใหผูประสงคขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ ยื่นคําขอพรอมชําระคาคําขอขึ้น

ทะเบียนตอสํานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคําขอขึ้นทะเบียนและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกร
กําหนด 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองประกอบดวย 
(๑) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของวิศวกรวิชาชีพตางชาติ ซึ่งออกโดยนิติบุคคลผูวาจาง

หรือนายจางในประเทศไทย โดยระบุรายละเอียดชื่อผูยื่นคำขอ ตำแหนง และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
(๒) สำเนาหนังสือเดินทาง 
(๓) สำเนาใบอนุญาตหรือใบรับรองการขึน้ทะเบียนใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ออกโดย

ประเทศตนทางของผูยื่นคำขอ ที่สภาวิศกรเขารวมเปนองคกรสมาชิกที่มีวัตถุประสงคเพ่ือยอมรับคุณสมบัติ
วิศวกรวิชาชีพตามกรอบความสามารถวิศวกรในระดับสากลและสงเสริมการเคลื่อนยายวิศวกรวิชาชีพขาม
พรมแดน 

ขอ ๖  ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรดำเนินการขึน้ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติในนามของ
สภาวิศวกร เมื่อผูยื่นคำขอมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกำหนดไวในขอบังคับนี ้

 
ขอ ๗  เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควรใหขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ  

หรือในกรณีที่มีมติไมรับขึ้นทะเบียน ใหสำนักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจงใหผูยื่นคำขอนั้นทราบโดยเร็ว  
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหถือเปนที่สุด 

ใหผูยื่นคำขอดำเนินการชำระคาธรรมเนียมใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสภาวิศวกร กรณีผูยื่นคำขอไมชำระคาธรรมเนียมภายใน
กำหนดเวลา ใหถือวาผูยื่นคำขอไมประสงคจะขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติอีกตอไป 

เมื่อผูยื่นคําขอไดชําระคาธรรมเนียมใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพชาติแลวให
สำนักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนใหแกผูนั้น 

ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรกำหนด ใหมีอายุไมเกินหนึ่งปโดยพิจารณาจากระยะเวลาการจางงานในประเทศเปนสำคัญ      

 
ขอ ๘  วิศวกรวิชาชีพตางชาตขิึ้นทะเบียนที่ประสงคจะตออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ 

ใหยื่นคําขอตออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ พรอมชําระคาคําขอตออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
ตางชาติ ตอสํานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคําขอตออายุทะเบียนและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกร
กําหนดภายในหกสิบวัน แตไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ
สิ้นอายุ กรณีไมยื่นภายในกำหนดถือวาไมประสงคตออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ  

ใหนําขอ ๗ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชกับหนังสือแจงผลการพิจารณาตออายุ
ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ โดยอนุโลม 

เมื่อผูยื่นคาํขอไดชําระคาธรรมเนียมใบรับรองการตออายทุะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติแลว 
ใหสํานักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการตออายทุะเบียนวิศวกรตางชาติใหแกผูนั้น 
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ใบรับรองการตออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรกำหนด โดยใหมีอายุไมเกินหนึ่งปนับจากวันที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเดิมสิ้นอายุ  
โดยพิจารณาจากระยะเวลาการจางงานในประเทศเปนสำคัญ          

หมวด ๓ 
หลักเกณฑ และเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

ของวิศวกรวิชาชีพตางชาติขึ้นทะเบียน 

  
ขอ ๙  วิศวกรวิชาชีพตางชาติขึ้นทะเบียนมีหนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายของ

ประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนดในการใหบริการวิชาชีพ
รวมกับวิศวกรวิชาชีพของประเทศไทย (Collaboration with the local professional engineer)  
หรือการใหบริการวิชาชีพอิสระ (Independent practice) ภายใตขอตกลงการใหบริการวิศวกรรมขามแดน    

 
หมวด ๔ 

การสิ้นสุดและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

 
ขอ ๑๐ การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติสิ้นสุดลง เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้    
(๑)  ตาย 
(๒)  คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
(๓) ขาดตอการขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรวิชาชีพจากองคกรขึ้นทะเบียนผูประกอบวิชาชีพจาก

ประเทศตนทางที่วิศวกรวิชาชีพถือสัญชาติหรือประเทศท่ีวิศวกรตางชาติมีที่พำนักแลวแตกรณ ี
(๔) อยูในระหวางการถูกพักใชหรือเพิกถอนการไดรับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนใหประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมจากประเทศตนทางหรือประเทศที่วิศวกรตางชาติมีที่พำนัก แลวแตกรณี 
(๕)  ขาดตออายุทะเบียนตามท่ีกำหนดไวในขอบังคับนี ้
(๖)  ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติสิ้นสุดลง 

ขอ ๑๑ คณะกรรมการสภาวิศวกรมีอำนาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังตอไปนี้กับวิศวกรวิชาชีพตางชาติขึ้นทะเบียน 

(๑)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 
(๒)  แสดงขอความหรือหลักฐานอันเปนเท็จในคําขอขึ้นทะเบียนหรือคําขอตออายุการขึ้น

ทะเบียน ในสวนที่เปนสาระสําคัญ  
(๓)  กระทําการที่เปนการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ ตามที่

กำหนดไวในขอบังคับนี้  
(๔) มีการกระทำหรือพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งอันทำใหเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสีย

แหงวิชาชีพอยางรายแรง   
ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณอันเขาขายการเพิกถอนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติตามวรรค

หนึ่ง ให เลขาธิการสภาวิศวกรเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะอนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกร 
และวิศวกรวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนของวิศวกรวิชาชีพตางชาตินั้น ๆ  เพื่อดำเนินการสอบสวน
ขอเท็จจริงพรอมเสนอความเห็นตอคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยเร็ว 
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ขอ ๑๒  คำขอ ใบสมัคร หนังสือแจงใบรับรอง การอนุญาต คำสั่งทางปกครองหรือการ
ดำเนินการใด ๆ ตามขอบังคับนี้ ถาไดกระทำในรูปของขอมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑ
ของกฎหมาย วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาใชบังคับไดและมีผลโดยชอบดวยขอบังคับนี ้

 

ประกาศ ณ วันที่                         พ.ศ. ....  
 
    นายกสภาวิศวกร 
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