
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community: AEC)

กับสภาวิศวกร

นางนติยา จันทรเรือง มหาผล

เลขาธิการสภาวิศวกร



ป 2548 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไดมีการ             

ลงนามขอตกลงสาขาวิศวกรรม

(MRA  on Engineer)   





วันที่ 27 ม.ค.
 

2552 รัฐสภาไทยใหความเห็นชอบการ   

ลงนามในหนังสือแจงเขารวม  MRA สาขาวิศวกรรม      

และ MRA สาขาสถาปตยกรรม ของอาเซียน

(MRA  on Engineer)   





รูปแบบการคาบริการรูปแบบการคาบริการ::
Mode 1:

การใหบริการขามพรมแดน

Mode 2:

การเดินทางไปบริโภคใน
 ตางประเทศ

*** Mode 3:  

การจัดตั้งธุรกจิ

***
 

Mode 4: 

การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา



เพิ่มสัดสวนการถือหุนใหกับนักลงทุนอาเซียน (MODE 3)

การเปดเสรีการคาบริการ

ป 2551
(2008)

51%

ป 2553
(2010)

70%

 สาขาอื่น 30% 49% 51%

49%

ป 2549
(2006)

70%

ป 2558
(2015)

ป 2556
(2013)

70%โลจิสติกส

โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร/สุขภาพ/ทองเที่ยว/ขนสงทาง

 อากาศ

 สาขา PIS

PIS: Priority Integration Sectors (สาขาเรงรัดการรวมกลุม)

แผนงานใน AEC Blueprint

49% 51%



MRA สาขาวิศวกรรม คือ ขอตกลงยอมรับรวมในคุณสมบัติ       

ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานการศึกษา ความรู ความสามารถ และ
 ประสบการณการทํางาน ภายใตเงื่อนไขการอนุญาตใหบริการดาน
 วิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อใหการเคลื่อนยายผูใหบริการ
 วิชาชีพดานวิศวกรรม สามารถเขาไปทํางานในประเทศสมาชิก
 อาเซียนไดสะดวกมากขึ้น (MODE 4)

MRA สาขาวิศวกรรม  



MRA สาขาวิศวกรรม  

คุณสมบัตขิองวิศวกรอาเซียน

1. สําเร็จระดับปริญญาวิศวกรรมที่ไดรับการยอมรับ
 

    
โดยองคกรที่มีหนาที่รับรองปริญญาวิศวกรรมวิชาชีพ ไมวาจะ

 ในประเทศแหลงกําเนิดหรือประเทศผูรับ หรือที่ไดรับการ
 ประเมินและยอมรับวาเทียบเทากับระดับปริญญาดังกลาว



MRA สาขาวิศวกรรม  

คุณสมบัตขิองวิศวกรอาเซียน

2. เปนผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน หรือมีใบอนุญาต ที่ยังม
 

ี

สถานภาพในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศ
 แหลงกําเนิด 



MRA สาขาวิศวกรรม  

คุณสมบัตขิองวิศวกรอาเซียน

3. มีประสบการณ ในการปฏิบัติ ง านทาง วิชาชีพ
 วิศวกรรมมาแลวไมนอยกวา 7 ป หลังจบการศึกษา และ
 รับผิดชอบงานวิชาชีพวิศวกรรมที่เดนชัดในสาขาที่ยื่นคําขอ  

ไมนอยกวา 2 ป



MRA สาขาวิศวกรรม  

คุณสมบัตขิองวิศวกรอาเซียน

4. ตองไดรับการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง (CPD) 
ของประเทศแหลงกําเนิดในระดับที่เหมาะสม



MRA สาขาวิศวกรรม  

คุณสมบัตขิองวิศวกรอาเซียน

5. มีใบรับรองวาไมเปนผูเคยมีประวัติการกระทําผิดอยาง
 รายแรงดานเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
 

       
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม



การประกอบวิชาชีพในประเทศ
 ผูรับ

MRA สาขาวิศวกรรม  

1. วิศวกรอาเซียน (ACPE) จะ  
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไดเฉพาะใน  
ขอบขายงานที่ไดรับอนุญาตตามความ  
ชํานาญของวิศวกรวิชาชีพผูนั้น ภายใต  

ขอตกลง MRA นี้ เทานั้น



การประกอบวิชาชีพในประเทศ
 ผูรับ

MRA สาขาวิศวกรรม  

2. ผ  ู ก พั น ด ว ย ห ลั ก ป ฏิ บั ต  ิ

วิชาชีพของทองถิ่นและสากล รวมถึงดาน  
จรรยาบรรณ และความประพฤติที่มีและ  
ใชบังคับ



การประกอบวิชาชีพในประเทศ
 ผูรับ

MRA สาขาวิศวกรรม  

3. ผู ก พั น ด ว ย ก ฎหม า ย แ ล ะ  
ระเบียบที่ใชบังคับของประเทศผูรับ



การประกอบวิชาชีพในประเทศ
 ผูรับ

MRA สาขาวิศวกรรม  

4. ภายใตบังคับของกฎหมาย         
และระเบียบภายในของประเทศผูรับที่ดูแล  
ด านการประกอบ วิชา ชีพ วิศวกรรม         
จะประกอบวิชาชีพรวมกับวิศวกรวิชาชีพ  
ทองถิ่นในประเทศผูรับ



การประกอบวิชาชีพในประเทศ
 ผูรับ

MRA สาขาวิศวกรรม  

5. จะตองไม เปนการประกอบ  
วิชาชีพเพียงลําพัง แตจะตองทํางานรวมกับ              

Local  Engineer ที่ไดรับมอบหมายของ  
ประ เทศผู รั บ  ภาย ใต ขอบ เขตงานตาม  
ความสามารถของตน  



การประกอบวิชาชีพในประเทศ
 ผูรับ

MRA สาขาวิศวกรรม  

6. ไมเปนการยื่นแบบทางวิศวกรรม  
ตอ ผูมีอํานาจตามกฎหมายของประเทศผูรับ



วิศวกรที่ตองการจดทะเบียน (ASEAN
 
Chartered 

Professional
 

Engineer) ตองผานการประเมินจาก
 คณะกรรมการกํากับดูแล (Monitoring

 
Committee) 

ในแตละประเทศ ซึ่งในสวนของประเทศไทยจะดําเนินการ
 โดยสภาวิศวกร

Monitoring Committee

MRA สาขาวิศวกรรม  



competency agency



คณะกรรมการประสานงานดานวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
 มีอํานาจในการแตงตั้งและถอดถอนวิศวกรอาเซียน  รวมถึง
 การกํากับดูแล แกไขปญหา และการพัฒนาวิชาชีพรวมกัน 

โดยสมาชิกของคณะกรรมการฯ ประกอบดวยผูแทนที่ไดรับ
 มอบหมายหนึ่ ง คนคณะกรรมการกํ า กั บดู แ ล  (

 
MC)            

ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เขารวม

คณะกรรมการประสานงานดานวิศวกรวิชาชีพ
 อาเซียน (ACPECC)

MRA สาขาวิศวกรรม  



สรุปสาระสําคัญสรุปสาระสําคัญ

ขอตกลงจะมีผลใชบังคับในวันที่ประเทศสมาชิกอาเซียน
 ทุกประเทศลงนาม และสมาชิกอาเซียนที่พรอมดําเนินการ
 จะตองแจงตอเลขาธิการอาเซียนเปนลายลักษณอักษร



Roadmap and Implementation Plan  

MRA สาขาวิศวกรรม  

1. ขอตกลงในการยอมรับคุณภาพทาง  
การศึกษาของประเทศสมาชิก ซึ่งควรเปนการ  
กําหนดมาตรฐานยอมรับรวมของอาเซียนเอง



MRA สาขาวิศวกรรม  

2. การปฏิบัติภายใตกฎหมายของแตละ  
ประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียนตองปฏิบัต  ิ

ตามกฎหมายภายใน (Domestic  Laws)  
ของแตละประเทศอยางเครงครัด

Roadmap and Implementation Plan  



MRA สาขาวิศวกรรม  

3. การใหความรวมมือในการถายทอดความรูใน  
หลักปฏิบัติและวิชาการ รวมถึงการถายทอดความร  ู

ทางเทคโนโลยี (interdependence) เพื่อใหเปนไป  
ต า ม ก ร อ บ ข อ ง  MRA ต า ม ห ลั ก ก า ร  Local 

Collaboration Framework และทํางานภายใต 

Local Engineer

Roadmap and Implementation Plan  



MRA สาขาวิศวกรรม  

4. การกําหนดคุณสมบัติของ Local Engineer 

จะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ไดรับ  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม  
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.  2542 หรือไม เพียงใด

Roadmap and Implementation Plan  

MRA ระบุเปน Professional Engineers



MRA สาขาวิศวกรรม  

5. ประเด็นเรื่องการจดทะเบียน/การรับรอง/  
การออกใบอนุญาตฯ ซึ่งมีบริบททางกฎหมายท  ี่

แตกตางกัน จึงตองมีการกําหนดหลักเกณฑให  

ชัดเจน และวิธีการตรวจสอบขอมูลการเปนวิศวกร  
อาเซียนของแตละประเทศสมาชิก

Roadmap and Implementation Plan  

ความจํากัดของกฎหมายไทย



MRA สาขาวิศวกรรม  

6.ความรับผิดของวิศวกรอาเซียนและบริษัทหรือวิศวกรที่รับผิดชอบ
 ดูแล (Local Engineer) ในกรณีที่วิศวกรอาเซียนไดกระทําความผิดวา
 ดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะ
 นํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ รวมถึงความรับผิดทาง
 กฎหมายอื่นๆ และการประกันภัย Professional Liability

 
Insurance 

สําหรับคุมครองและเพื่อใหไดรับความไววางใจจากผูใชบริการ

Roadmap and Implementation Plan  



MRA สาขาวิศวกรรม  

7.  Region  Liability  International  
- ความรับผิดในภูมิภาค/ตางประเทศ 

- โอกาสงานขามประเทศในภูมิภาค/ตางประเทศ

Roadmap and Implementation Plan  



(Surveying Qualifications)   

เมื่อป 2550 ประเทศไทยไดลงนามกรอบขอตกลง
 ยอมรับรวมในคุณสมบัติดานการสํารวจของอาเซียน



สรุปสาระสําคัญสรุปสาระสําคัญ

มีหลักการ ดังนี้

- กําหนดแนวทางเพื่อใชเปนพื้นฐานในการเจรจา MRA ดานการสํารวจ
 ในอนาคตของอาเซียน ไมวาจะเปนการเจรจาสองฝายหรือหลายฝาย  

- วางหลักเกณฑพื้นฐานสําหรับการยอมรับ ซึ่งประกอบดวยหลักเกณฑ
 



เรื่อง การศึกษา การสอบ ประสบการณ กระบวนการใหการยอมรับ 

ระบบขอมูลเอกสาร ระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม มาตรฐานและแนว
 ปฏิบัติสากล



สรุปสาระสําคัญสรุปสาระสําคัญ



สรุปสาระสําคัญสรุปสาระสําคัญ

MRA ที่จะจัดทําขึ้นในอนาคต จะตองไมลดทอนสิทธิ อํานาจ 

หน า ที่ของสมาชิกอา เซี ยนแตละประ เทศ  ในการกํ ากับดู แล      

และออกกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายภายใน แตตองไมสรางอุปสรรคท
 

ี่

เกินจําเปน และการออกใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียนของนักสํารวจ
 อาเซียนจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของแตละประเทศดวย



สรุปสาระสําคัญสรุปสาระสําคัญ

กรอบความตกลงนี้  จะมีผลใชบังคับ 3 เดือนหลังจากประเทศ
 สมาชิกอาเซียนทุกประเทศลงนาม และความตกลงนี้จะไดรับการเก็บ
 รักษาไวกับเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะทําสําเนาที่ถูกตองสงใหแตละ
 ประเทศสมาชิกอาเซียน



ผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558ผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558

Free flow of goods
Free flow of investment

Free flow of capital



ผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558ผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558

ขอเดน ขอดอย

- วิศวกรไทยมีฝมือ และทักษะความรูดี    

- โอกาสที่จะออกไปทํางานตางประเทศ 

เพิ่มมากขึ้น  

- วิศวกรไทย 85
 

% เปนภาคีวิศวกร

(สภาวิศวกรเรงรัดปรับระดับเปนสามัญ
 วิศวกร (PE-Professional Engineer)

-
 

วิศวกรไทยไมชอบทํางานนอกประเทศ   



85

 
%

รายงานจํานวนใบอนุญาต แยกตามสาขา และระดับใบอนุญาต

ขอมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2555





ผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558ผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558

ขอเดน ขอดอย

-
 

มีพระราชบัญญัติวิศวกรฯ ในการ
 ควบคุมการประกอบวิชาชีพ    

-
 

พ.ร.บ. วิศวกรฯ ควบคุม 7 สาขา      

ออกกฎกระทรวงวิศวกรรมไมควบคุม      

(เพื่อสงเสริม)

-
 
ความลาชาในการออกกฎหมาย      

ระดับลูก 

- มีกฎหมายดานแรงงานในการควบคุม
 บริหาร จัดการ  เพื่ อ ใชกํ าหนดเ งื่อนไข                

คนตางชาติที่จะเขามาทํางานในประเทศได 

(Quota) ตามมาตรา 7 ของ พ.ร.บ. การ
 ทํางานของคนตางดาว พ.ศ.

 
2551

- นโยบาย การประสานงาน และความ
 เขาใจดานกฎหมาย



ผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558ผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558

ขอเดน ขอดอย

- ระบบการศึกษาและอาจารยผูสอน
 ดานวิศวกรรมของไทยมีคุณภาพดี

- สามารถใชเปนพื้นฐานดานการผลิต
 วิศวกรของภูมิภาค

- สามารถใชในการสรางสมรรถนะ
 แรงงานในภูมิภาค

- สามารถใชเปนศูนยศึกษาขอมูลของ
 ภูมิภาค

- สามารถใชเปนฐานการแลกเปลี่ยน
 วิศวกร (นักศึกษา/ฝกงาน)

- อาจารยสวนใหญไมมีใบอนุญาตระดับ
 สามัญวิศวกร (PE-Professional Engineer)

- ความพรอมของสถาบันการศึกษา



ผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558ผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558

ขอเดน ขอดอย

- การทํางานในบางประเทศมีโอกาสไดรับ
 ผลตอบแทนสูง 

- ปญหาสมองไหล 

- ขาดขอมูล/ความกระตือรือรน

- การได เรียนรูประสบการณและการ
 ถายทอดเทคโนโลยี

- ประเทศไทยยังไมมีมาตรการบังคับการ
 ถ า ยทอด เ ทค โน โ ล ยี จ า ก ผู เ ชี่ ย ว ช าญ
 ชาวตางชาติอยางเปนรูปธรรม



ผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558ผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558

ขอเดน ขอดอย

- ปรับตัวเพื่อรองรับการแขงขันที่เพิ่ม
 สูงขึ้น  ทั้งในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพ
 ตอเนื่องและสมรรถภาพ

- การแขงขันกับตางชาติที่มีทักษะในการ
 ใชเทคโนโลยีที่สูงกวา

- มีความได เปรียบในเรื่องของการ
 เขาใจเกี่ยวกับภูมิประเทศและบริบทของไทย

มากกวาตางชาติ

- ขาดทักษะการใชภาษาตางประเทศ      

ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาประจําชาติ และภาษา
 ทองถิ่นของประเทศสมาชิกอาเซียน



LOGO
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