
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ พ.ศ. .... 
จากการรับฟงความคิดเห็นผาน www.coe.or.th 

 
๑. เนื ่องจากปจจุบันมีการสงเสริมความรวมมือทางการคาและการบริการระหวางประเทศ  

เพื่อประโยชนในการอำนวยความสะดวกตอการเคลื่อนยายผูใหบริการวิชาชีพดานวิศวกรรม ภายใตขอตกลง
ระหวางประเทศซึ่งมีขอตกลงยอมรับรวมกันในเรื่องคุณสมบัติของผูใหบริการวิชาชีพวิศวกรรม และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและขอกำหนดที่เกี่ยวของของประเทศที่เขาไปทำงาน รวมถึงเพื่อประโยชนตอการสงเสริม
ความรวมมือในการพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพรวมกันตอไป จึงมีการรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย
การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ พ.ศ. .... เพื่อกำหนดเรื่องคุณสมบัติและลักษณะตองหามของวิศวกร
วิชาชีพตางชาติที่ประสงคจะขึ้นทะเบียน เชน ไมเปนผูมีภูมิลำเนาถาวรในประเทศไทย มีสถานะเปนผูไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรวิชาชีพจากองคกรขึ้นทะเบียนผูประกอบวิชาชีพจากประเทศตนทางที่วิศวกรวิชาชีพถือ
สัญชาติหรือประเทศท่ีวิศวกรตางชาติมีที่พำนัก แลวแตกรณี รวมถึงไมอยูในระหวางการถูกพักใชหรือเพิกถอน
การไดรับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนฯ กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
ตางชาติ กำหนดเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศไทย 
รวมถึงหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนดเพื่อประโยชนของประเทศไทย และ 
กำหนดการสิ้นสุดและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน  

๒. สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณไดจัดทำประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นรางขอบังคับ 
สภาวิศวกร วาด วยการขึ ้นทะเบียนว ิศวกรว ิชาช ีพตางชาติ พ.ศ. . ...  ผ านเว ็บไซตของสภาวิศวกร 
(www.coe.or.th) โดยกำหนดใหแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซตของสภาวิศวกร (www.coe.or.th) ตั้งแตวันท่ี 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏวามีผูแสดงความคิดเห็นจำนวน ๕๐ คน โดยผลการรับ
ฟงความคิดเห็นตางก็เห็นดวยกับรางขอบังคับนี้ 

 
************************************ 



๑ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

สรุปผลการรับฟงความคดิเห็นรับฟงความคิดเห็น 

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการขึ้นทะเบยีนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ พ.ศ. .... 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
๑. นิยาม “วิศวกรวิชาชีพตางชาติขึ้นทะเบียน” หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไดรับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจาก
ประเทศที่สภาวิศวกรประกาศกำหนดท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนจากสภาวิศวกรใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งนี้ ตามขอตกลงระหวางประเทศที่ประเทศ
ไทยเปนภาคี และใหหมายความรวมถึงความรวมมือทางเศรษฐกิจในภมิูภาคเอเชีย-แปซิฟก (เอเปค) ดวย (ขอ ๓ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น-  
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นควรมีการกำหนด ขอบเขตของการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ใหรัดกุม และงานสำคัญสำคัญที่ซับฃอน ควรกำหนดใหมีการถายทอด
เทคโนโลยี  
- เ ห ็ น คว ร เ ต ิ ม  ( registered foreign professional engineer: RFPE)  
หลัง “วิศวกรวิชาชีพตางชาติขึ้นทะเบียน” 

 
 
 
 
 
 

การกำหนดนิยามดังกลาวมีความเหมาะสมแลว 

๒. กำหนดใหวิศวกรวิชาชีพตางชาติขึ้นทะเบียนมีหนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑและเงื่อนไขตามท่ี
คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนดในการใหบริการวิชาชีพรวมกับวิศวกรวิชาชีพของประเทศไทย (Collaboration with the local professional 
engineer) หรือการใหบริการวิชาชีพอสิระ (Independent practice) ภายใตขอตกลงการใหบริการวิศวกรรมขามแดน (ขอ ๙ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น-  
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- ไมมีความเห็น-  
 
 
 

- 



๒ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
๓. คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ 

(๑) ไมเปนผูมีภูมิลำเนาถาวรในประเทศไทย 
(๒) ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรวิชาชีพจากองคกรขึ้นทะเบียนผูประกอบวิชาชีพจากประเทศตนทางที่วิศวกรวิชาชีพถือสัญชาติหรือประเทศที่

วิศวกรตางชาติมีทีพ่ำนัก แลวแตกรณ ี
(๓) ไมอยูในระหวางการถูกพักใชหรือเพิกถอนการไดรับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากประเทศตนทางหรือประเทศท่ี

วิศวกรตางชาติมีที่พำนัก แลวแตกรณ ี
(๔) ไมเคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติจากสภาวิศวกร ตามขอ ๑๑ (๒) (๓) หรือ (๔) 
(๕) มีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามเพิ่มเติม ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด (ขอ ๔ ของรางฯ) 

กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- เห็นวาควรมีสัญชาติไทย  

รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ 
พ.ศ. .... มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการสงเสริม สนับสนุน และจัดใหมี
การขึ้นทะเบียนวิชาชีพวิศวกรรมตามขอตกลงระหวางประเทศอื่นที่เกี่ยวกับ
การใหบริการวิศวกรรมขามแดน นอกเหนือจากขอตกลงยอมรับรวมของ
อาเซียนดานบริการวิศวกรรม โดยกำหนดใหบุคคลธรรมดาซึ่งไดรับอนุญาต
หร ื อข ึ ้ นทะ เบ ี ยน ให ประกอบว ิ ช าช ีพว ิ ศวกรรมจากประ เทศ ท่ี  
สภาวิศวกรประกาศกำหนดที ่ไดร ับการขึ ้นทะเบียนจากสภาวิศวกรให
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามขอตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปน
ภาคี รวมถึงความรวมมือทางเศรษฐกิจในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟก (เอเปค)  

๔. เอกสารหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียน 
(๑) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของวิศวกรวิชาชีพตางชาติ ซึ่งออกโดยนิติบุคคลผูวาจางหรือนายจางในประเทศไทย โดยระบุรายละเอียดชื่อ 

ผูย่ืนคำขอ ตำแหนง และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
(๒) สำเนาหนังสือเดินทาง 



๓ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
(๓) สำเนาใบอนุญาตหรือใบรับรองการขึ้นทะเบยีนใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ออกโดยประเทศตนทางของผูยื่นคำขอ ที่สภาวิศกรเขารวมเปน

องคกรสมาชิกท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อยอมรับคุณสมบัติวิศวกรวิชาชีพตามกรอบความสามารถวศิวกรในระดับสากลและสงเสริมการเคลื่อนยายวิศวกร
วิชาชีพขามพรมแดน (ขอ ๕ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- ไมมีความเห็น- 

- 

๕. กำหนดชำระคาธรรมเนียมใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสภาวิศวกร กรณีผูยื่น
คำขอไมชำระคาธรรมเนียมภายในกำหนดเวลา ใหถือวาผูย่ืนคำขอไมประสงคจะขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติอีกตอไป (ขอ ๗ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

- ไมมีความเห็น- 

- 

๖. ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ ใหเปนไปตามแบบท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนดและใหมีอายุไมเกินหนึ่งปโดยพิจารณาจาก
ระยะเวลาการจางงานในประเทศเปนสำคัญ (ขอ ๗ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- ไมมีความเห็น- 

- 

๗.  ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ ใหเปนไปตามแบบท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนดและใหมีอายุไมเกินหนึ่งปโดยพิจารณา
จากระยะเวลาการจางงานในประเทศเปนสำคัญ (ขอ ๗ ของรางฯ)กำหนดการตออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ และการชําระคาคําขอตอ
อายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ ภายในหกสิบวันแตไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่ใบรับรองการขึ ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติสิ ้น
อายุ ทั้งนี้ กรณีไมย่ืนภายในกำหนดถือวาไมประสงคตออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติ (ขอ ๘ ของรางฯ) 



๔ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- ไมมีความเห็น- 

- 

๘. การสิ้นสุดการขึ้นทะเบียน (ขอ ๑๐ ของรางฯ) 
(๑) ตาย 
(๒) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
(๓) ขาดตอการขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรวิชาชีพจากองคกรขึ้นทะเบียนผูประกอบวิชาชีพจากประเทศตนทางท่ีวิศวกรวิชาชีพถือสัญชาติหรือ

ประเทศที่วิศวกรตางชาติมีที่พำนักแลวแตกรณ ี
(๔) อยูในระหวางการถูกพกัใชหรือเพิกถอนการไดรับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากประเทศตนทางหรือประเทศที่

วิศวกรตางชาติมีที่พำนัก แลวแตกรณ ี
(๕) ขาดตออายุทะเบียนตามที่กำหนดไวในขอบังคับนี้ 
(๖) ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางชาติส้ินสุดลง 

กลุมทีเ่ห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- ไมมีความเห็น- 

- 

๙. การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน (ขอ ๑๑ ของรางฯ) 
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ 
(๒) แสดงขอความหรือหลักฐานอันเปนเท็จในคําขอขึ้นทะเบียนหรือคําขอตออายุการขึ้นทะเบียน ในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ 
(๓) กระทําการที่เปนการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ ตามที่กำหนดไวในขอบังคับนี ้
(๔) มีการกระทำหรือพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งอันทำใหเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแหงวิชาชีพอยางรายแรง 

กลุมที่เห็นดวย - 



๕ 

   สรุปผลการรับฟงความเห็น 

 

ประเด็น ผลการพิจารณา/คำชี้แจง/เหตุผล 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- ไมมีความเห็น- 
๑๐. คำขอ ใบสมัคร หนังสือแจงใบรับรอง การอนุญาต คำสั่งทางปกครองหรือการดำเนินการใด ๆ ตามขอบังคับนี้ ถาไดกระทำในรูปของขอมูลและ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑของกฎหมาย วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ขอ ๑๒ ของรางฯ) 
กลุมที่เห็นดวย 
- ไมมีความเห็น- 
กลุมที่เสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 
- ไมมีความเห็น- 

- 

 



สรุปผลการประชาพิจารณรับฟงความเห็นรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ

ตางชาติ พ.ศ. .... 
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