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ตามที่ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic 

Community (AEC) โดยจะมกีารเคลือ่นย้ายการค้าและบรกิารอย่างเสรภีายในเดอืนธนัวาคม 

2558 (ค.ศ. 2015) นั้น สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการและคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายกิจการต่างประเทศได้รวบรวมความเห็นจากสมาชิกสภาวิศวกรผ่านความร่วมมือจาก

สมาคมวศิวกรทีป่รกึษาแห่งประเทศไทย (วปท.) วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (วสท.) และสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในส่ิงที่สมาชิกสภาวิศวกร

ต้องการทราบในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC พบว่าสมาชิก ยังต้องการที่จะทราบข้อมูล

ต่างๆ เพิ่มเติมอีกพอสมควร อาทิเช่น แนวทางด�าเนินการเรื่อง ACPE และ APEC ENGINEER 

ของสภาวศิวกร, กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และแนวทางปฏบิตัใินการประกอบวชิาชพีในประเทศ

ต่างๆ ใน AEC, มาตรการควบคุมวิศวกรอาเซียนที่จะเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย, 

โอกาส ปัญหาและอปุสรรค ในการเข้าไปท�างานในประเทศอาเซยีน, ข้อมลูด้านกฎหมายต่างๆ 

ในประเทศกลุ่มอาเซียน เป็นต้น ดังนั้น สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการและ

คณะอนกุรรมการฝ่ายกจิการต่างประเทศจงึได้จดัโครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารและสมัมนา

เกีย่วกบัการเตรียมความพร้อมเพือ่รองรบัผลกระทบทีส่�าคญัจาก AEC ในการประกอบวชิาชีพ

ด้านวิศวกรรมของประเทศไทย เพื่อให้ได้แนวทางการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใน AEC 

รวมถึงการควบคุมวิศวกรต่างชาติท่ีจะเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศไทยและรวบรวม

ประเดน็ปัญหาจาก AEC พร้อมกบัแนวทางการแก้ไขปัญหาและกรอบเวลาด�าเนนิการทีชั่ดเจน 

ในการนี้ สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการและคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายกจิการต่างประเทศร่วมกบัสมาคมวศิวกรทีป่รกึษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้น�าผลสรปุ

ทีไ่ด้จากการประชมุเชงิปฏบิตักิารในการเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัผลกระทบทีส่�าคญัจาก 

AEC มาจัดท�าเป็นเอกสารฉบับนี้เพื่อเผยแพร่ให้แก่สมาชิกสภาวิศวกรและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อเป็นประโยชน์กับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมต่อไป

บทบรรณาธิการ
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คู่มือวิศวกรวิชาชีพอาเซียนฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดท�าขึ้นโดยสภาวิศวกร เพื่อ

รวบรวมข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับวิศวกรไทยท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมและ

ความเข้าใจให้กับวิศวกรไทย ที่มีความประสงค์จะไปท�างานบริการด้านวิศวกรรมในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนภายหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์

เนื้อหาในคู่มือฯได้น�าเอาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีนของประเทศไทย ทีเ่ป็นจดุก�าเนดิของการทีต้่องมกีารก�าหนดคณุสมบตัขิอง

วศิวกรวชิาชพีอาเซยีนในการอ�านวยความสะดวกให้มกีารเข้าไปท�างานได้ การมคีวามรูค้วาม

เข้าใจต่อรูปแบบการค้าการบริการด้านวิศวกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนก็จะมีส่วนส�าคัญที่

ท�าให้วศิวกรหรอืบรษัิทด้านวศิวกรรมเลอืกรปูแบบวธิกีารให้บรกิารวชิาชีพวศิวกรรมทีเ่หมาะ

สมกบัธรุกจิหรอืโครงการในประเทศเป้าหมาย นอกจากนัน้ในเอกสารนีย้งัได้บนัทกึข้อมลูเบือ้ง

ต้นของประเทศสมาชิกอาเซียนจะท�าให้ทราบถึงสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม การจัดเก็บภาษี 

ของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจอีกด้วย

เนือ้หาส่วนส�าคญัในคูม่อืฯฉบบันีค้อืระเบยีบการขึน้ทะเบยีนวศิวกรวชิาชพีอาเซยีน

ทีส่ภาวศิวกรได้ก�าหนดขึน้ให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมสาขาวศิวกรรมของอาเซยีนทีเ่หมาะสม

กับประเทศไทย เพื่อให้รายละเอียดในการส่งเสริมให้วิศวกรไทยได้มีโอกาสไปท�างานต่าง

ประเทศได้โดยผ่านการจดทะเบยีนวศิวกรอาเซยีนทีม่คีณุสมบตัเิป็นทีต้่องการของต่างประเทศ 

ในอีกแง่มุมหนึ่งเอกสารน้ีก็ประสงค์จะให้วิศวกรได้รับทราบเงื่อนไขในการพัฒนาขีดความ

เชี่ยวชาญของตนเองในปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศอีก

ด้วย 

นอกจากนัน้ในคูม่อืฯนีย้งัได้น�าเอาแบบฟอร์มหรอืแนวทางในการขออนญุาตวศิวกร

วิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียนของประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศฟิลิปปินส์ 

มาเสนอเพือ่แสดงให้เหน็ถงึเงือ่นไขและค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบยีนเพือ่ท�างานในประเทศ

ดังกล่าว

สภาวิศวกรคาดว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างประโยชน์ต่อการพัฒนา

วิชาชีพวิศวกรของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าไปท�างานต่างประเทศต่อไป

บทสรุป
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บทที่ 1
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.1 ความเป็นมาและเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (Association of South East 

Asian Nations: ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย 

สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน เพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรองและขีดความ

สามารถการแข่งขนัของอาเซยีนในเวทรีะหว่างประเทศ รวมถึงจะเป็นการท�าให้อาเซยีน

มีความแข็งแกร่ง มีภูมิต้านทานที่ดี ในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ระดับโลก

 ประชาคมอาเซียน เปรียบกับการเป็นครอบครัวเดียวกันของประเทศ

สมาชิกอาเซียน ถือก�าเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 พร้อมกับ

มกีารร่วมลงนามในปฏญิญาให้เป็นประชาคมเดยีวกนัให้ส�าเรจ็ภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 

2015) พร้อมกับมีการแบ่งประชาคมย่อยออกเป็น 3 ประชาคม หรือ 3 เสาหลัก ได้แก่
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• ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and 

Security Community – APSC)

• ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community – AEC)

• ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 

Community – ASCC)

ส�าหรับ AEC (ASEAN Economic Community) หรือประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนที่เป็นที่รู้จักกันดีนั้น มีเป้าหมายในการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน

เพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรองกับคู่ค้า และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ

ระดับโลก รวมถึงมีการยกเว้นภาษีสินค้าบางชนิดให้กับประเทศสมาชิก เพื่อส่งเสริมให้

ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินดี โดยในการประชุมสุดยอด

อาเซียน ASEAN Summit ครั้งที่ 8 เมื่อ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ณ กรุงพนมเปญ 

ประเทศกัมพูชา ที่ประชุมได้เห็นชอบให้อาเซียนก�าหนดทิศทางให้มีการด�าเนินงานท่ี

แน่ชัดเพื่อน�าไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน ได้แก่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจะ

มีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน และจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 

เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และการตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ก�าหนด

ให้ส�าเร็จภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ด้วย
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1.2 พิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)

ส�าหรับเสาหลักการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community หรอื AEC) ภายในปี 2558 เพือ่ให้อาเซยีนมกีารเคลือ่นย้ายสนิค้า บรกิาร 
การลงทุน แรงงานฝีมือ อย่างเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้น ในปี 2550 อาเซียนได้จัดท�า
พิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณาการ
งานด้านเศรษฐกจิให้เหน็ภาพรวมในการมุง่ไปสู ่AEC ซึง่ประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกจิ
ในด้านต่างๆ พร้อมกรอบระยะเวลาทีช่ดัเจนในการด�าเนนิมาตรการต่างๆ จนบรรลเุป้า
หมายในปี 2558 รวมทัง้การให้ความยดืหยุน่ตามทีป่ระเทศสมาชกิได้ตกลงกนัล่วงหน้า
เพ่ือสร้างพันธสัญญาระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน อาเซยีนได้ก�าหนดยทุธศาสตร์การ
ก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ส�าคัญดังนี้

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และ
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญของการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะท�าให้อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
โดยอาเซยีนได้ก�าหนดกลไกและมาตรการใหม่ ๆ  ทีจ่ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิ
มาตรการด้านเศรษฐกจิทีม่อียูแ่ล้ว เร่งรดัการรวมกลุม่เศรษฐกจิในสาขาทีม่คีวามส�าคญั
ล�าดบัแรก อ�านวยความสะดวกการเคลือ่นย้ายบคุคล แรงงานฝีมอื และผูเ้ชีย่วชาญ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสถาบันในอาเซียน การเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกันของอาเซียน มี 5 องค์ประกอบหลัก คือ

(1) การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี
(2) การเคลื่อนย้ายบริการเสรี
(3) การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี
(4) การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีขึ้น

(5) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี
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ทัง้นี ้อาเซยีนได้ก�าหนด 12 สาขา

อุตสาหกรรมส�าคัญล�าดับแรกอยู่ภายใต้

ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของ

อาเซียน ได้แก่ เกษตร ประมง ผลิตภัณฑ์

ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การขนส่งทาง

อากาศ สขุภาพ e-ASEAN ท่องเทีย่ว และ

โลจิสติกส์ รวมทั้งความร่วมมือในสาขา

อาหาร เกษตรและป่าไม้

การเป็นตลาดสินค้าและบริการ

เดยีวจะช่วยสนบัสนนุการพัฒนาเครือข่าย

การผลิตในภูมิภาค และเสริมสร ้าง

ศั กยภาพของอา เซี ยน ในการ เป ็ น

ศูนย์กลางการผลิตของโลก และเป็นส่วน

หนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลก โดยประเทศ

สมาชกิได้ร่วมกนัด�าเนนิมาตรการต่างๆ ที่

จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของ

อาเซยีน ได้แก่ยกเลกิภาษศุีลกากรให้หมด

ไป ทยอยยกเลกิอปุสรรคทางการค้าทีม่ใิช่

ภาษ ีปรับประสานพิธกีารด้านศลุกากรให้

เป็นมาตรฐานเดียวกันและง่ายขึ้น ซึ่งจะ

ช่วยลดต้นทนุธรุกรรม เคลือ่นย้ายแรงงาน

ฝีมือเสรี นักลงทุนอาเซียนสามารถลงทุน

ได้อย่างเสรีในสาขาอุตสาหกรรมและ

บริการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดให้ 

เป็นต้น
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2. การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง

เป้าหมายส�าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนคือ การสร้าง

ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงมีความเจริญรุ่งเรืองและมีเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันมี 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) 

นโยบายการแข่งขนั (2) การคุม้ครองผูบ้รโิภค (3) สทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญา (IPR) (4) 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (5) มาตรการด้านภาษี (6) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีข้อผูกพันที่จะน�ากฎหมายและนโยบายการแข่งขัน

มาบงัคบัใช้ภายในประเทศ เพือ่ท�าให้เกดิการแข่งขนัทีเ่ท่าเทยีมกนัและสร้างวฒันธรรม

การแข่งขันของภาคธุรกิจที่เป็นธรรม น�าไปสู่การเสริมสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ในภูมิภาคในระยะยาว
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3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน

การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน มี 2 องค์ประกอบ คือ (1) การพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (2) ความริเริ่มในการรวมกลุ่มของอาเซียน 

(Initiatives for ASEAN Integration: IAI) ความริเริ่มดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อลด

ช่องว่างการพฒันา ทัง้ในระดบั SME และเสรมิสร้างการรวมกลุม่ของกมัพชูา ลาว พม่า 

และเวยีดนาม ให้สามารถด�าเนนิการตามพนัธกรณแีละเสรมิสร้างความสามารถในการ

แข่งขันของอาเซียน รวมทั้งเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้รับประโยชน์

จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

อาเซียนอยู่ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกันและมี

เครือข่ายกับโลกสูง โดยมีตลาดที่พึ่งพากันและอุตสาหกรรมระดับโลก ดังนั้น เพื่อให้

ภาคธุรกิจของอาเซียนสามารถแข่งขันได้ในตลาดระหว่างประเทศ ท�าให้อาเซียนมี

พลวัตรเพ่ิมขึ้นและเป็นผู้ผลิตของโลก รวมทั้งท�าให้ตลาดภายในยังคงรักษาความ

น่าดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อาเซียนจึงต้องมองออกไปนอกภูมิภาคอาเซียน

บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยด�าเนิน 2 มาตรการคือ (1) การจัดท�าเขตการค้าเสรี 

(FTA) และความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิอย่างใกล้ชดิ (CEP) กบัประเทศนอกอาเซยีน 

(2) การมีส่วนร่วมในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลก

คู่มือวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 15



คู่มือวิศวกรวิชาชีพอาเซียน16



1.3 ข้อมูลพื้นฐานของประเทศอาเซียน 

 ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

พื้นที่ : 181,045 ตารางกิโลเมตร (พื้นดิน 176,525 ตารางกิโลเมตร พื้นน�้า 4,520 
ตารางกโิลเมตร หรอืมขีนาด ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทยกว้าง 500 กม. 
ยาว 450 กม.

ภูมิอากาศ : ร้อนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20-36 องศาเซลเซียส
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) มีประชากรประมาณ 1,000,000 คน 

เป็นแหล่งการค้า การลงทุนที่ส�าคัญ
เมืองส�าคัญ :

:

:
:

ก�าปงจาม เป็นเมืองท่าการค้า มีประชากรประมาณ 1,513,500 คน

เสียมราฐ เป็นศูนย์ของการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมเนื่องจากเป็นที่ตั้ง
ของนครวัด นครธม ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระตะบอง เป็นเมือง
กระจายสินค้า

เกาะกง เป็นที่ตั้งของท่าเรือจามเยี่ยม ซึ่งเป็นเมืองท่าที่ส�าคัญของประเทศ

สีหนุวิลล์ (ก�าปงโสม) เป็นเมืองท่าการค้าและการท่องเที่ยว
เวลา : GMT+7 เท่ากับประเทศไทย
ประชากร : 14 ล้านคน (ก.ค. 50) ประชากรร้อยละ 80 อาศัยอยู่ในชนบท มีอัตราเพิ่ม

ของประชากร 1.7% ต่อปี

 เนการาบรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)

พื้นที่ : 5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ 70% เป็นป่าเขตร้อน
ภูมิอากาศ : อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก และมี

อุณหภูมิ อบอุ่น โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
เมืองหลวง : กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
เวลา : +8 GMT เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
ประชากร : 379,444 คน (2549) มีอัตราการเติบโตของประชากร 1.9% ต่อปี

เชื้อชาติ : มาเลย์ 67% จีน 15% ชาวพื้นเมือง 6% อื่นๆ 12%
ศาสนา : อิสลาม 67% พุทธ 13% คริสต์ 10% และอื่นๆ 10%
ภาษา : ภาษามาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Malayu) เป็นภาษาราชการ รองลงมา

เป็นภาษาอังกฤษและจีน
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 ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

 ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

พื้นที่ : 330,257 ตารางกิโลเมตร

ภูมิอากาศ : เขตร้อนชื้น มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในเดือน เม.ย.- ต.ค. และลม
ตะวันออกเฉียงเหนือในเดือน ต.ค.- ก.พ. อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส

เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)
เมืองส�าคัญ : เมืองปุตราจายา (Putrajaya) เป็นเมืองราชการ
เวลา : GMT +8 เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
ประชากร : 26.24 ล้านคน (2550) มีอัตราการเพิ่มประชากร 1.76%

เชื้อชาติ : มาเลย์ 50.4% จีน 23% ชนพื้นเมือง 11% อินเดีย 7.1% อื่นๆ 7.8%
ศาสนา : อิสลาม 60.4% พุทธ 19.2% คริสต์ 11.6% ฮินดู 6.3% อื่นๆ 2.5%
ภาษา : Bahasa Melayu เป็นภาษาราชการ องักฤษ จนี (Cantonese, Mandarin, 

Hokkien, Hakka, Hainan, Foochow) Telugu Malayalam Panjabi 
ไทย และ ทางตะวันออก มีภาษาท้องถิ่นจ�านวนมาก ส่วนใหญ่พูด ภาษา 
Iban และ Kadazan

พื้นที่ : 513.254 ตารางกิโลเมตร

ภูมิอากาศ : เขตร้อนชื้น มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ.-เม.ย. ฤดูฝนในช่วง
เดือน พ.ค.-ต.ค. ฤดูหนาวจะเริ่มต้นเดือน พ.ย.-ม.ค. พื้นที่ทั้งหมดอยู่ภายใต้
อทิธพิลของลมมรสมุ คอื มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้จากแถบมหาสมุทรอินเดยีใน 
ฤดฝูน และมรสมุตะวันออกเฉยีงเหนอืจากทะเลจนีใต้ในฤดหูนาว อณุหภมูิ
เฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 18-34 องศาเซลเซียส

เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
เวลา : GMT+7
ประชากร : 63 ล้านคน (2550) มีอัตราการเพิ่มประชากร 0.82%

เชื้อชาติ : ไทย (75%) จีน (14%) อื่นๆ (11%)
ศาสนา : พุทธ (94.6%) อิสลาม (4.6%) คริสต์ (0.7%) อื่นๆ (0.1%)
ภาษา : ไทย อังกฤษ ภาษาท้องถิ่น
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 สหภาพพม่า (Union of Myanmar)

พื้นที่ : 678,500 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 1.3 เท่าของประเทศไทย

ภูมิอากาศ : มรสุมเขตร้อน
เมืองหลวง : เมอืงเนปิดอ (Naypyidaw) เป็นเมอืงหลวงใหม่ ตัง้อยูต่อนกลางของประเทศ 

อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งไปทางตอนเหนือราย 320 กม.
เมืองส�าคัญ :

:

:

:

:

:

ย่างกุ้ง เมืองหลวงเก่าของประเทศ และเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคม

มัณฑะเลย์ ศูนย์กลางธุรกิจการค้าในประเทศทางตอนบน

เมียวดี เมืองค้าขายสินค้าชายแดนกับไทย ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก

ท่าขีเ้หลก็ เมอืงค้าขายสนิค้าชายแดนกบัไทย ตรงข้าม อ.แม่สาย จ.เชยีงราย

เกาะสอง เมืองค้าขายสินค้าชายแดนกับไทย ตรงข้าม จ.ระนอง

มูเซ เมืองค้าขายสินค้าชายแดนกับจีน ตรงข้ามเมืองลุยลี่
เวลาท้องถิ่น : GMT+6.30 (ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
ประชากร : 47.4 ล้านคน (ก.ค. 50) มีอัตราการเพิ่มประชากร 0.8% (ปี 2550)

เชื้อชาติ : มเีผ่าพนัธ์ุ 135 เผ่าพนัธ์ุ ประกอบด้วยเช้ือชาตหิลกัๆ 8 กลุม่ คือ พม่า (68%) 
ไทยใหญ่ (8%) กะเหรีย่ง (7%) ยะไข่ (4%) จนี (3%) มอญ (2%) อนิเดยี (2%)

ศาสนา : ส่วนใหญ่ชาวพม่านบัถอืศาสนาพทุธ 90% ศาสนาครสิต์ 4% ศาสนาอสิลาม 
3% ศาสนาฮินดู 0.7% นับถือผีไสยศาสตร์ 2.3%

ภาษา : ร้อยละ 85 ใช้ภาษาพม่า นอกนั้นร้อยละ 15 พูดภาษากระเหรี่ยง มอญ 
จีนกลาง ภาษาราชการคือ ภาษาพม่า
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 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)

พื้นที่ : 331,689 ตารางกิโลเมตร หรือ 0.645 เท่าของประเทศไทย

ภูมิอากาศ : มีความแตกต่างตามลักษณะทางพื้นที่ภูมิศาสตร์ของเวียดนาม คือ 
ภาคเหนือมี อากาศค่อนข้างหนาวเย็น แบ่งออกเป็น 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม้ผล ิ
ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ขณะที่ภาคกลางและภาคใต้มีสภาพภูมิ
อากาศที่ ค่อนข้างร้อนตลอดทั้งปี ซึ่งมีเพียง 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝนและฤดูแล้ง

เมืองหลวง : กรุงฮานอย (Hanoi)

เมืองส�าคัญ :

:

:
:

:

:

:

:

:

เมืองไฮฟอง (Hai Phong) เมืองท่าที่ส�าคัญและเขตอุตสาหกรรมหนัก โดย
เฉพาะอุตสาหกรรมต่อเรือ เคมีภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง
เมอืงกว่างนนิห์ (Quang Ninh) เมอืงท่ีอดุมสมบรูณ์ด้วยทรพัยากรธรรมชาติ 
ป่าไม้และเป็นแหล่งถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
เมืองแว้ (Hue) เป็นเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ
เมืองกว่างนัม-ดานัง (Quang Nam-Da Nang) เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ
การค้า และการท่องเที่ยว
นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้า และ
เมืองส�าคัญ
เมืองด่อนไน (Dong Nai) เป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมาก
ที่สุด ของประเทศและเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบเกษตรเพื่อป้อนอุตสาหกรรม 
การเกษตร เช่น ยางพารา ถั่วเหลือง กาแฟ ข้าวโพด อ้อยและยาสูบ
เมืองเกิ่นเธอ (Can Tho) เป็นเมืองอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและ
แหล่งเพาะปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
เมอืงเตีย่งยาง (Tien Giang) เป็นแหล่งผลติข้าวและผลใม้ต่างๆ เช่น ทเุรียน 
มะม่วง และผลไม้เมืองร้อนชนิดอื่นๆ
เมอืงบางเรยีน-วุง่เต่า (Ba Ria-Vuang Tau) เป็นเมอืงทีม่กีารผลติน�า้มนัดบิ 
และก๊าซธรรมชาติ รวมท้ังเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลทื่ส�าคัญของ
เวียดนาม

เวลา : GMT+7 เท่ากับประเทศไทย
ประชากร : 85.3 ล้านคน (ก.ค.2550) มีอัตราการเพิ่มประชากร 1.0% ต่อปี

เชื้อชาติ : เวียดนาม 85-90% ที่เหลือเป็น จีน ไทย เขมร และชาวเขาเผ่าต่างๆ
ศาสนา : พทุธนกิายมหายานร้อยละ 70 ทีเ่หลอืนบัถอืศาสนาครสิต์ซึง่ส่วนใหญ่นบัถอื 

นกิายโรมันคาทอลกิ ศาสนาอสิลามและความเชือ่ทีส่บืทอดมาจากบรรพบุรษุ
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 ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (The Republic of the Philippines)

พื้นที่ : พืน้ทีด่นิ 298,170 ตารางกโิลเมตร ประกอบด้วยเกาะขนาดต่างๆ 7,107 เกาะ 
เกาะที่ส�าคัญได้แก่  เกาะซูลอน (Luzon) หมู่เกาะวิสซายา (Visayas) และ
เกาะมินดาเนา (Mindanao)

ภูมิอากาศ : มรสุมเขตร้อน ได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดูช่วงระหว่าง พ.ย.-
เม.ย. มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหลือ ระหว่าง พ.ค.-ต.ค. มีมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ได้รับฝนจากลมพายุไต้ฝุ่น และดีเปรสชั่น บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด 
คือ เมืองบาเกียว เป็นเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

เมืองหลวง : กรุงมะนิลา (Metro Manila)

เมืองส�าคัญ : เซบู ดาเวา บาเกียว

เวลาท้องถิ่น : GMT+8 (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

ประชากร : 91 ล้านคน (2550) มีอัตราการเพิ่มของประชากร 1.8% (2549)

เชื้อชาติ : ตากาล๊อก 28.1% Cebuano 13.1% Tlocano 9% Binisaya 7.6% 
Hiligaynon Ilonggo 7.5% Bikol 6% Waray 3.4% อื่นๆ 25.3%

ศาสนา : ฟิลปิปินส์เป็นประเทศทีม่ปีระชากรนบัถอืศาสนาครสิต์ นิกายโรมนัคาทอลกิ 
อันดับ 4 ของโลก นิกายโปรเตสแตนต์ อันดับ 13 ของโลก ศาสนาอิสลาม
อันดับที่ 40 ของโลก ศาสนาฮินดูอันดับที่ 7 ของโลก และพุทธศาสนา
อันดับที่ 17 ของโลก 92% ของชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมด นับถือ ศาสนาคริสต์ 
โดย 83% นับถือนิกายโรมันคาทอลิก และ 9% เป็นนิกายโปรแตนต์

ภาษา : ภาษาราชการ คอื ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก (ภาษาฟิลปิิโน) มกีาร
ใช้ภาษามากกว่า 170 ภาษา โดยส่วนมากเกอืบทัง้หมดน้ันเป็นตระกลูภาษา 
ย่อมมาลาโยโบลินีเซียตะวันตกส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ใช้กันมากใน
ฟิลิปปินส์มีทั้งหมด 8 ภาษา ได้แก่ สเปน จีน ฮกเกี้ยน จีนแต้จิ๋ว อินโดนีเซีย 
ซินด์ ปัญจาบเกาหลี และอาหรับ
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 สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic 
Republic or Lao PDR)

พื้นที่ : 236,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย

ภูมิอากาศ : แบบเขตร้อน มีฝนตกชุกระหว่าง พ.ค.- ก.ย. อุณหภูมิเฉลี่ยที่นครหลวง 
เวียงจันทร์ 25 องศาเซสเซียส (ม.ค.) และ 36-37 องศาเซลเซียส (เม.ย.) 
ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,715 มม.ต่อปี

เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร์ อยู่ตรงข้ามจังหวัดหนองคาย มีประชากร 606,000 คน
เมืองส�าคัญ : แขวงสะหวนันะเขต มีประชากรมากทีส่ดุในประเทศ 690,000 คน อยูต่รงข้าม 

จงัหวดัมกุดาหาร แขวงจ�าปาสกั มปีระชากรมากเป็นอันดบัสาม 500,000 คน 
มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี แขวงค�าม่วน มีประชากร 280,000 คน 
และมีป่าไม้และแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ อยู่ตรงข้ามจังหวัดนครพนม

เวลา : GMT+7 เท่ากับประเทศไทย
ประชากร : 6.5 ล้านคน (ก.ค.50) มีอัตราการเพิ่มประชากร 2.4% ต่อปี

เชื้อชาติ : ลาวลุ่ม ร้อยละ 68 ลาวเทิง ร้อยละ 22 ลาวสูงร้อยละ 9 และอื่นๆ 
รวม ประมาณ 68 ชนเผ่า

ศาสนา : ศาสนาพุทธ 75% นับถือผี 16-17% คริสต์ประมาณ 100,000 คน อิสลาม 
ประมาณ 300 คน

ภาษา : ภาษาราชการ ได้แก่ ภาษาลาว ภาษาที่ใช้ในการติอต่อธุรกิจ ได้แก่ ภาษา
ไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส
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พื้นที่ : 99.0 ตารางกิโลเมตร

ภูมิอากาศ : อากาศร้อนชื้น และฝนตกตลอดทั้งปี

เมืองหลวง : สิงคโปร์

เวลา : GMT+8 (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

ประชากร : 4.6 ล้านคน (2550) มีอัตราการเพิ่มของประชากร 3.3%

เชื้อชาติ : จีน 76% มาเลย์ 14% อินเดีย 8.3% และอื่นๆ 1.7% 1.7%

ศาสนา : พุทธ (42.5%) อิสลาม (14.9%) คริสต์ (14.5%) ฮินดู (4%)

ภาษา : ภาษาประจ�าชาติ คือ ภาษามาเลย์ ภาษาที่ใช้เป็นทางการคือ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาราชการมี 4 ภาษา คือ ภาษามาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ

พื้นที่ : 1,919,440 ตารางกโิลเมตร (พืน้ดนิ 1,826,440 ตารางกโิลเมตร และพืน้น�้า 
93,000 ตารางกิโลเมตร

ภูมิอากาศ : เขตร้อนช้ืนแบบศูนย์สูตร มี 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (พ.ค.-ต.ค.) และ ฤดูฝน 
(พ.ย.-เม.ย.)

เมืองหลวง : จาการ์ตา (Jakarta)

เวลา : GMT+7  เวลาเท่ากับประเทศไทย

ประชากร : 240 ล้านคน (61% อาศยัอยูบ่นเกาะชวา) มอีตัราการเพ่ิมประชากร 1.41%

เชื้อชาติ : จาวา 40.6% ซุนดา 15% มาดู 3.3% มาเลย์ 7.5% อื่นๆ 26%

ศาสนา : อิสลาม 87% คริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ 6%  คริสต์นิกายคาทอลิก 3.5% 
ฮินดู 1.8% และ พุทธ 1.3%

ภาษา : Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ (ดัดแปลงมาจากภาษามาเลย์ 
อังกฤษ ดัทซ์ และภาษาพื้นเมืองกว่า 583 ภาษา (ส่วนใหญ่พูดภาษาจาวา)

 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
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บทที่ 2  
การเปิดตลาดงานบริการวิชาชีพวิศวกรรม

ในกลุ่มประเทศอาเซียน

2.1 รูปแบบการเปิดเสรีการค้าการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศ
อาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ก�าหนดรูปแบบการเปิดเสรีการค้าบริการใน

ลักษณะเดียวกันกับการเจรจาเปิดเสรีการค้าในกลุ่มอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ (Mode) คือ

Mode 1: Cross-Border Trade คอื การให้บรกิารแบบข้ามพรมแดน โดยที่

ผู้ให้บริการและผู้รับบริการยังคงอยู่ในประเทศของตนเอง เช่น การให้บริการออกแบบ

จากประเทศไทยให้กับลูกค้าต่างประเทศ โดยติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต การให้

ค�าปรึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เป็นต้น 
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Mode 2: Consumption Abroad คอื การไปใช้บรกิารในต่างประเทศ เช่น 

ผู้รับบริการเดินทางไปใช้บริการในประเทศผู้ให้บริการ เช่น ผู้ต้องการค�าปรึกษาด้าน

วิศวกรรมเดินทางเข้ามาติดต่อใช้บริการกับบริษัทที่ปรึกษาไทยในประเทศไทย เป็นต้น

Mode 3: Commercial Presence คือ การจัดตั้งส�านักงานวิศวกรรมไทย

ในต่างประเทศ การไปจดัตัง้กจิการในอกีประเทศหนึง่เพือ่ให้บรกิารโดยตรง เช่น บรษิทั

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมไทยไปจัดตั้งธุรกิจที่ปรึกษาในประเทศพม่า หรือในประเทศ

กัมพูชา เป็นต้น

Mode 4: Movement of Natural Persons คือ การเดินทางข้ามประเทศ

ของบุคลากรผู้ให้บริการไปท�างานยังประเทศลูกค้าในกลุ่มอาเซียน เช่น วิศวกรไทยไป

พ�านักและท�างานในประเทศเวียตนาม เป็นต้น อนึ่งปัจจุบัน สาขาวิชาชีพที่มีการเปิด

ให้มกีารเดนิทางข้ามประเทศได้ม ี8 สาขาเท่านัน้ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล วศิวกร 

สถาปนิก นักส�ารวจ นักบัญชี นักวิชาชีพท่องเที่ยว และทันตแพทย์ 

ดังนั้นใน Mode 4 คือ รูปแบบการค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับการที่วิศวกรไทย

จะเดินทางไปท�างานในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งได้มีการก�าหนดรายละเอียดไว้ใน

ข้อตกลงยอมรับร่วมหรือ Mutual Recognition Arrangement – MRA 
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2.2 ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิศวกรรมของอาเซียน 
(Mutual Recognition Arrangement - MRA) 

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ณ เกาะ

บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้น�าอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ 

Bali Concord II ซึ่งได้มีการก�าหนดให้จัดท�าความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้าน

คุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักภายในปี 2551 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ

เคลือ่นย้ายนกัวชิาชพี/แรงงานเชีย่วชาญ/ผูม้คีวามสามารถพเิศษของอาเซียนได้อย่างเสรี 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการลงนามข้อตกลงสาขาวิศวกรรม เมื่อปี 2548 

ลงนาม MRA สาขาวิชาชีพการพยาบาลเมื่อปี 2549 และลงนาม MRA สาขา

สถาปัตยกรรมและกรอบข้อตกลงการยอมรับในคุณสมบัติด้านการส�ารวจ เมื่อปี 2550 

อาเซียนได้เจรจาจัดท�า MRA วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และบริการบัญชี ซึ่ง

สามารถตกลงกนัได้ในสาระส�าคัญแล้ว โดยในช่วงการประชมุรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน 

ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 อาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้นไทย ได้ลงนาม MRA 

วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และบริการบัญชีแล้ว 

สาระส�าคัญของข้อตกลงยอมรับร่วมวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

เพือ่อ�านวยความสะดวกต่อการเคลือ่นย้ายบรกิารในส่วนของ Mode 4 ส�าหรบั

ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนนัน้ ได้มกีารจดัท�าข้อตกลง

ยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition 

Arrangement on Engineering Services) เมื่อปี 2548 โดยมีหลักการคือ เปิดโอกาส

ให้วิศวกรที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดสามารถจดทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 

(ASEAN Chartered Professional Engineer: ACPE) ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวก

ในการขออนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศอาเซียนอื่นได้ กล่าวคือ วิศวกร

อาเซยีนทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นวศิวกรวชิาชพีอาเซยีน (ACPE) นัน้ เป็นผูไ้ด้รบัสทิธิ์

ยื่นขออนุญาตที่จะขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered 

Foreign Professional Engineer: RFPE) ในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ตน

ต้องการเข้าไปท�างานได้ ซึ่งการมีสถานะเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) 
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ดังกล่าวนั้น เป็นเงื่อนไขส�าคัญในการอ�านวยให้ผู้นั้นสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ในประเทศนั้นๆ ได้ ตราบใดที่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ ซึ่ง

บางประเทศรวมทั้งไทยมีข้อก�าหนดว่า วิศวกรอาเซียนต้องปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกร

ท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของความตกลงยอมรับร่วมสาขาวิศวกรรมอาเซียน คือ 

1. เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพบริการวิศวกรรม 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อที่จะส่งเสริมการยอมรับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

ด้านมาตรฐานและคุณสมบัติ 
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คุณสมบัติในการเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม
สาขาวิศวกรรม 

1. ส�าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาทางวศิวกรรมทีไ่ด้รบัการยอมรบัโดยองค์กร

ด้านการรับรองวิศวกรรมวิชาชีพไม่ว่าจะในประเทศแหล่งก�าเนิดหรือ

ประเทศผู้รับ หรือที่ได้รับการประเมินและยอมรับว่าเทียบเท่ากับระดับ

การศึกษาดังกล่าว; 

2. มกีารขึน้ทะเบยีนหรอืมใีบอนุญาตทีย่งัมผีลในปัจจบุนั เพือ่ประกอบวชิาชพี

วศิวกรรมในประเทศแหล่งก�าเนดิ ซึง่ออกให้โดยผูม้อี�านาจก�ากบัดแูลด้าน

วชิาชพี (PRA) ของประเทศสมาชกิอาเซยีน และสอดคล้องกบันโยบายของ

ตนด้านการขึ้นทะเบียน/การอนุญาต/การรับรองในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม หรือคณะกรรมการติดตาม 

3. มปีระสบการณ์ในภาคปฏบัิตแิละมีความหลากหลายมาไม่ต�า่กว่าเจด็ (7) ปี 

หลังจบการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องได้รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัด 

อย่างน้อยสอง (2) ปีด้วย

4. ปฏบิตัสิอดคล้องตามนโยบายการพฒันาวชิาชพีอย่างต่อเนือ่ง (CPD) ของ

ประเทศแหล่งก�าเนิดในระดับที่น่าพอใจ; และ 

5. ได้รับใบรับรองจากผู้มีอ�านาจก�ากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศ

แหล่งก�าเนิดและไม่มีประวัติการกระท�าผิดอย่างร้ายแรงด้าน เทคนิค 

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ใน

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

วศิวกรทีต้่องการจดทะเบยีนดงักล่าวต้องผ่านการประเมนิจากคณะกรรมการ

ก�ากับดูแล (Monitoring Committee) ในแต่ละประเทศ ซึ่งในส่วนของประเทศไทย

จะด�าเนินการโดยสภาวศิวกร ส�าหรบัการด�าเนนิงานในเรือ่งนีข้องอาเซยีนจะอยูภ่ายใต้

การดูแลของคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาอาชีพอาเซียน (ASEAN 

Chartered Professional Engineer Coordinating Committee) ซึ่งประกอบด้วย

ผู้แทนจากคณะกรรมการก�ากับดูแลของประเทศสมาชิก
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สิทธิประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

สิทธิประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

-  เพ่ิมโอกาสของการเดินทางไปท�างานใน 

10 ประเทศอาเซียน

-  ได้รับการสนับสนุนและรับรองจากสภา

วศิวกร รวมถงึผูม้อี�านาจก�ากบัดดู้านวชิาชพี

ของประเทศสมาชิกอาเซียน

-  สามารถแข่งขันและพัฒนามาตรฐานการ

ท�างานเพ่ือรองรับความต้องการจากนานา

ประเทศในอนาคต

2.3 ขอบเขตงานบริการวิศวกรรมภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม

บรกิารวศิวกรรมภายใต้ข้อตกลงร่วม หมายถงึกจิกรรมทีอ่ยูภ่ายใต้การจ�าแนก

ประเภทผลิตภัณฑ์กลาง (Central Product Classification - CPC) รหัส 8672 ของ

องค์การสหประชาชาติ ซึง่ครอบคลมุงานบรกิารทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกบัวศิวกรรม ยกเว้น 

วิศวกรรมเบ็ดเสร็จ (Integrated Engineering Services) CPC 8673 

งานบริการตามวิชาชีพวิศวกรรม (Engineering Services) ตาม CPC 8672 

สามารถแบ่งประเภทงานตามลักษณะของกิจกรรมได้เป็น 8 สาขาย่อย ดังนี้

1. งานบริการด้านวิศวกรรมท่ีปรึกษา (Advisory and consultative 

engineering services) ซึ่งจัดอยู่ในหมวดย่อย CPC 86721 ได้แก่ การให้บริการ

ด้านการให้ความช่วยเหลอืและค�าแนะน�าเกีย่วกบัวศิวกรรม ซึง่รวมถงึ งานศกึษาความ

เหมาะสมด้านเทคนิคและศึกษาผลกระทบของโครงการ การศึกษาคุณภาพหรือความ

เหมาะสมของวสัดทุีจ่ะน�าไปใช้ในโครงการก่อสร้าง รวมถงึผลกระทบจากการออกแบบ 

การก่อสร้างและต้นทนุจากการใช้วสัดุชนิดต่างๆ นอกจากนัน้ ยงัครอบคลมุถึงการศกึษา

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างต่างๆ และประสิทธิภาพท่ีได้รับจาก

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกระบวนการเทคโนโลยีหรือโรงงานแบบต่างๆ อีกด้วย 
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2. งานบริการออกแบบทางวิศวกรรมส�าหรับการก่อสร้างฐานรากและ

โครงสร้างอาคาร (Engineering design services for the construction of 

foundations and building structures) จัดอยู่ในหมวดย่อย CPC 86722 ซึ่งเป็น

งานที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการออกแบบโครงสร้างอาคารพาณิชย์ อาคาร

ที่พักอาศัย อาคารส�านักงาน 

3. งานบรกิารออกแบบทางวศิวกรรมส�าหรบัการตดิตัง้เครือ่งกลและไฟฟ้า

ในอาคาร (Engineering design services for mechanical and electrical 

installations for buildings) จัดอยูใ่นหมวดย่อย CPC 86723 ครอบคลมุการให้บรกิาร

ออกแบบส�าหรับงานเครื่องกลและไฟฟ้าที่เกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง 

ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบการสื่อสาร และการติดตั้งระบบไฟฟ้าอื่นๆ 

ส�าหรับอาคารทุกประเภท 

4. งานบริการออกแบบทางวิศวกรรมส�าหรับการก่อสร้างของงาน

วิศวกรรมโยธา (Engineering design services for the construction of civil 

engineering works) จัดให้อยู่ในหมวดย่อย CPC 86724 ซ่ึงเป็นงานท่ีให้บริการ

ออกแบบส�าหรับการก่อสร้างของงานวิศวกรรมโยธา เช่น สะพาน สะพานรถไฟ 

เข่ือน อ่างเก็บน�า้ ก�าแพงกนัดิน ระบบชลประทาน งานป้องกนัอทุกภยั อโุมงค์ ทางหลวง 

คลอง ท่าเทียบเรือ งานประปาและสุขาภิบาล และโครงการทางวิศวกรรมอื่นๆ 

5. งานบริการออกแบบทางวิศวกรรมส�าหรับกระบวนการและการผลิตใน

อุตสาหกรรม (Engineering design services for industrial processes and 

production) จัดให้อยู่ในหมวดย่อย CPC 86725 โดยเป็นการให้บริการออกแบบทาง

วิศวกรรมส�าหรับกระบวนการผลิตและส�าหรับสิ่งอ�านวยความสะดวกในการผลิต 

รวมถงึการออกแบบการตัด การยกและการขนส่ง การก�าหนดแบบพืน้ทีง่าน การก่อสร้าง

งานใต้ดินและพัฒนาแบบเหมืองแร่ การติดตั้งงานไฟฟ้า เครื่องกล และโยธาในโรงงาน

เหมืองแร่ กระบวนการแยกน�้ามันและก๊าซ การก่อสร้าง การติดตั้งและบ�ารุงรักษา

อุปกรณ์การขุดเจาะสถานีสูบ สิ่งอ�านวยความสะดวกในการเก็บรักษาการควบคุม

กระบวนการส�าหรบัโรงงานผลติเครือ่งจกัรกลพเิศษ ระบบการใช้เครือ่งมอืและอปุกรณ์ 

และบริการออกแบบอื่นๆ ส�าหรับสิ่งอ�านวยความสะดวกและวิธีการในการผลิต 
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6. งานบริการออกแบบทางวิศวกรรมที่ไม่ได้จ�าแนกไว้ที่อื่น (Engineering 

design services n.e.c.) จัดให้อยู่ในหมวดย่อย CPC 86726 ได้ครอบคลุมการ

ให้บริการออกแบบทางวิศวกรรมอื่นๆ ซึ่งรวมถึง การออกแบบวิศวกรรมด้านการ

สัน่สะเทือนและด้านเสยีง การออกแบบระบบควบคมุสญัญาณไฟจราจร การพฒันาต้นแบบ 

และการออกแบบรายละเอียดส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และการให้บริการออกแบบทาง

วิศวกรรมเฉพาะทางอื่นๆ ยกเว้น การออกแบบด้านสุนทรียศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ และ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งถูกจัดไว้ใน

สาขาย่อย 8790 

7. งานบริการทางวิศวกรรมอื่นๆ ระหว่างช่วงการก่อสร้างและการติดตั้ง 

(Other engineering services during the construction and installation phase) 

จัดอยู่ในหมวดย่อย CPC 86727 ซึ่งเป็นการให้ค�าแนะน�า และความช่วยเหลือด้าน

เทคนิคต่อลูกค้าในช่วงการก่อสร้าง เพื่อให้แน่ใจว่างานก่อสร้างมีความถูกต้องเหมือนกับ

งานออกแบบขั้นสุดท้าย การให้บริการนี้จะให้บริการทั้งในส�านักงานและหน้างาน เช่น 

การตรวจสอบแบบสาหรับก่อสร้างจริง การเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างเพื่อประเมิน

ความก้าวหน้าและคุณภาพของงาน การให้ค�าแนะน�าลูกค้าและผู้รับเหมาเกี่ยวกับ

เอกสารสัญญา และการแนะน�าอื่นๆ เกี่ยวกับปัญหาทางด้านเทคนิคในช่วงก่อสร้าง 

8. งานบริการทางวิศวกรรมอื่นๆ (Other engineering services) จัดอยู่ใน

หมวดย่อย CPC 86729 เป็นการให้บริการทางวิศวกรรมอื่นๆ ที่ไม่ได้จ�าแนกไว้ที่อื่น 

ซึ่งรวมถึงการบริการทางปฐพีวิศวกรรมซึ่งจะจัดหาวิศวกรและสถาปนิก เพื่อให้ข้อมูล

เกี่ยวกับงานออกแบบใต้ดิน เช่น การประเมินแหล่งน�้าใต้ดิน การศึกษาการปนเปื้อน

และการจดัการคณุภาพ การให้บรกิารวศิวกรรมการผกุร่อนซึง่จะตรวจสอบและควบคมุ

การผุกร่อน รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ที่ต้องการวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ 
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ทั้งน้ี การให้บริการออกแบบทางวิศวกรรมในหมวดย่อย CPC 86722, 

86723, 86724 และ 86725 ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 

ดังนี้ คือ ก) แบบการก�าหนดรายละเอียดการก่อสร้าง ข) การประมาณราคา

เบื้องต้นเพื่อก�าหนดกรอบความคิดการออกแบบทางวิศวกรรม ค) แบบก�าหนด

รายละเอียดการก่อสร้าง และ ง) การประมาณราคาขั้นสุดท้าย ซึ่งรวมถึง 

งานเขียนแบบ การก�าหนดคุณสมบัติของวัสดุที่น�ามาใช้ วิธีการในการติดตั้ง เวลา

ในการก่อสร้าง และรายละเอียดที่ส�าคัญอื่นๆ ส�าหรับการยื่นประมูลงานและการ

ก่อสร้าง การให้ค�าแนะน�าต่อลูกค้า และการให้บริการระหว่างช่วงการก่อสร้าง
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บทที่ 3
การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

3.1 แนวทางหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติ

หลกัเกณฑ์และระเบยีบปฏบิติัตามข้อตกลงยอมรบัร่วมมวีตัถุประสงค์เพือ่ช่วย
คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ (Monitoring Committee – MC) ของประเทศสมาชกิ
อาเซียนในการจัดท�าหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติส�าหรับยื่นต่อคณะกรรมการ
ประสานงานด้านวิศวกรอาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer 
Coordinating Committee – ACPECC)  เพื่อให้สอดคล้องตามข้อตกลง สิทธิของ
วิศวกรวิชาชีพที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวิศวกรอาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered 
Professional Engineer) จะถูกก�าหนดโดยการอ้างอิงถึงหลักเกณฑ์ 6 ข้อ ซึ่งจะ
พจิารณาโดยพร้อมกนั บางข้อของหลกัเกณฑ์จะมลีกัษณะทีก่�าหนดไว้ค่อนข้างชดั ขณะ
ที่บางข้ออาจต้องให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ด�าเนินการพิจารณาทางวิชาชีพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับวิศวกรวิชาชีพกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ข้อความต่อไปนี้จะใช้เป็น

หลักอ้างอิงส�าหรับพิจารณาหลักเกณฑ์ในแต่ละข้อ
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1. ส�าเร็จหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับและรับรอง หรืออ่ืนใด  

ที่ได้รับการประเมินหรือยอมรับว่าทัดเทียม เพื่อท่ีจะได้รับการใส่ช่ือใน

ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPER) วิศวกรวิชาชีพจะต้องแสดงต่อ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบทีเ่กีย่วข้อง ให้เหน็ถึงระดบัการศกึษาหรอื

ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่เทียบเท่าการส�าเร็จใน:

1.1 ปริญญาทางวิศวกรรมที่ออกให้และรับรองอย่างสอดคล้องกับ

แนวทางการปฏบิติัทีดี่ทีส่ดุซึง่จดัท�าโดยสถาบนัทีเ่ป็นทีย่อมรบั

ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ; หรือ

1.2 หลกัสตูรทางวศิวกรรมทีร่บัรองโดยองค์กรทีเ่ป็นอสิระจากผูใ้ห้

บริการด้านการศึกษาหรือการทดสอบท่ีก�าหนดโดยองค์กรท่ี

ได้รับอ�านาจภายในประเทศ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และระเบียบ

วิธีปฏิบัติในการรับรอง หรือมาตรฐานการทดสอบแล้วแต่

ความเหมาะสมต้องได้รับการยื่นโดยคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบหนึ่งคณะฯหรือมากกว่า และได้รับการยินยอมจาก

คณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรรมวิชาชีพอาเซียน

 แนวทางปฏิบัตินี้ไม่ใช่เป็นการจ�ากัดการเข้าร่วมกับประเทศที่ซึ่งหลักสูตร

ทางวิศวกรรมนั้นได้รับการรับรองหรือการทดสอบซึ่งก�าหนดโดยองค์กรวิชาชีพอิสระ

และไม่มนียัยะว่าความส�าเรจ็ด้านการศึกษาทีเ่ป็นทีย่อมรบันัน้จะสามารถแสดงได้เฉพาะ

ในบริบทของหลักสูตรปริญญาด้านวิศวกรรมเท่านั้น
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2. ได้รับการประเมินภายในขอบข่ายอ�านาจแล้วว่าสามารถประกอบวิชาชีพ

ได้โดยอิสระ การประเมินอาจจะด�าเนินการได้โดยคณะกรรมการการ

ตดิตามตรวจสอบหรอืโดยผูม้อี�านาจก�ากบัดแูลด้านวชิาชพี ภายในประเทศ

แหล่งก�าเนิด

3.  มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติอย่างน้อยเจ็ดปีหลังจบการศึกษา นิยามที่

ถูกต้องของประสบการณ์ในภาคปฏิบัติจะข้ึนอยู่กับวิจารณญาณของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ที่เกี่ยวข้องแต่การท�างานดังกล่าวนั้นควรจะมี

ความเกีย่วข้องอย่างชดัเจนกบัสาขาด้านวศิวกรรมทีซ่ึง่วศิวกรวชิาชพีนัน้ๆ 

อ้างว่ามีความช�านาญ ในระยะแรกนั้น วิศวกรวิชาชีพได้มีการเข้าร่วมใน

บทบาทและกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับสาขาด้านวิศวกรรม

เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม อาจจะเน้นพิจารณาท่ีบทบาทในช่วงท่ีรับผิดชอบ

งานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัดมากกว่า
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4.  ได้ใช้เวลาอย่างน้อยสองปีในหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมท่ีเด่นชัด 

นิยามของงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัดจะแตกต่างไประหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียนและหลักปฏิบัติส�าหรับแนวทางทั่วไปนั้น งานดังกล่าว

ควรมีลักษณะเป็นการใช้วิจารณญาณด้านวิศวกรรมที่เป็นอิสระ โครงการ

ดงักล่าวควรมรีะยะเวลา ราคา และความซบัซ้อนมากเพยีงพอและวศิวกร

วิชาชีพควรเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองต่อการด�าเนินงาน ทั้งนี้ โดยทั่วไป

แล้ววศิวกรวชิาชพีอาจถอืว่าได้รบัผดิชอบงานด้านวศิวกรรมทีเ่ด่นชดักต่็อ

เมื่อวิศวกรนั้นได้ :

4.1 วางแผน ออกแบบ ประสานและด�าเนนิโครงการขนาดเลก็; หรอื

4.2 ด�าเนินการส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่ด้วยพื้นฐานความ

เข้าใจในโครงการทั้งหมด; หรือ

4.3 ด�าเนินการในงานที่ใหม่ ซับซ้อน และ/หรือ ประกอบด้วยสาขา

หลากหลาย ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้สองปีอาจบรรลุได้ภายใน

ช่วงระยะเวลาประสบการณ์ในภาคปฏบิตัเิจด็ปีหลงัจากจบการ

ศึกษา
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5.  ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (CPD) ในระดับ

ที่น่าพอใจ ลักษณะและขอบเขตของความสอดคล้องที่ต้องตามนโยบาย

การพฒันาวชิาชพีอย่างต่อเน่ือง (CPD) และลกัษณะในการตรวจสอบความ

สอดคล้องดังกล่าว จะให้ขึ้นกับวิจารณญาณของคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบ (MC) ที่เกี่ยวข้อง แต่ควรสะท้อนถึงบรรทัดฐานทั่วไปส�าหรับ

ความสอดคล้องดงักล่าวโดยวศิวกรวชิาชพีภายในประเทศสมาชกิอาเซยีน

6. วิศวกรวิชาชีพอาเซียนที่ขึ้นทะเบียน (ACPE) จะต้องยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้:

6.1 ข้อประพฤติด้านวิชาชีพ วิศวกรวิชาชีพทุกคนท่ีต้องการ

ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPEs) ต้องตกลง

ทีจ่ะผกูพนัโดยข้อประพฤติด้านวชิาชพีของท้องถิน่หรอืระหว่าง

ประเทศและด้วยนโยบายด้านจรรยาบรรณและความประพฤติ

ที่มีและใช้บังคับโดยประเทศแหล่งก�าเนิด และโดยขอบข่าย

อ�านาจอื่นที่วิศวกรวิชาชีพนั้นๆ ประกอบวิชาชีพ ข้อประพฤติ

ดังกล่าวโดยทั่วไปรวมถึงเงื่อนไงว่าวิศวกรวิชาชีพต้องให้ความ

ส�าคัญกับเร่ืองสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและ

สวัสดิภาพของสังคมเหนือกว่าความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือ
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เพื่อนร่วมงานต้องประกอบวิชาชีพเฉพาะภายในสาขาท่ีตนมี

ความสามารถเท่านั้น และต้องแนะน�าต่อลูกค้าเมื่อต้องการ

ผูช่้วยด้านวชิาชพีเพิม่เติมในอนัท่ีจะสามารถด�าเนนิโครงการได้ 

ในการนี้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MCs) จะต้องเป็น

ผูรั้บรองว่าในการขึน้ทะเบยีนนัน้ ผูส้มคัรได้ลงนามในถ้อยแถลง

ด้านการปฏบิติัทีส่อดคล้องกบัข้อประพฤตด้ิานวชิาชีพดงักล่าว

6.2 ความรับผิดชอบ วิศวกรวิชาชีพ (ACPEs) ต้องตกลงที่จะ

รับผิดชอบด้วยตนเองต่อการกระท�าของตนในการท�างานด้าน

วิชาชีพ โดยผ่านเงื่อนไขที่ก�าหนดโดยองค์กรด้านการอนุญาต 

และ/หรือ การจดทะเบียนในขอบข่ายอ�านาจปฏิบัติงานและ

ผ่านกระบวนการทางกฎหมายของขอบข่ายอ�านาจดังกล่าว
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3.2 ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็น
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร

ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

(ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ....

โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

ตามที่ประเทศไทยได้มีข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการ

วิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services)   

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติของที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ ../.... 

เมื่อวันที่ ..............................................  คณะกรรมการสภาวิศวกรจึงออกระเบียบไว้ 

ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการ

ข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) 

พ.ศ. ...….”

ข้อ ๒ ระเบยีบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 

(ASEAN Chartered Professional Engineer) ให้ยื่นค�าขอพร้อมช�าระค่าค�าขอขึ้น

ทะเบียนต่อส�านักงาน สภาวิศวกร ตามแบบค�าขอข้ึนทะเบียนและหลักฐานท่ีคณะ

กรรมการสภาวิศวกรก�าหนด 

ข้อ ๔ ผู ้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered 

Professional Engineer) ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎกระทรวงที่ออก

ตามความในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

คู่มือวิศวกรวิชาชีพอาเซียน40



 (๑) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยื่นค�าขอ

 (๒) มีประสบการณ์ในภาคปฏบิติัวชิาชพีมาแล้วไม่น้อยกว่าเจด็ปีหลงัจบ

การศึกษา

 (๓) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรบัผดิชอบงานด้านวศิวกรรม

ควบคุมที่เด่นชัด

 (๔) มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการ

พัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก�าหนด

 (๕) ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อ ๕ ผู ้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered 

Professional Engineer) ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 (๑) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและต้องเป็นสมาชิกสามัญหรือ

สมาชิกวิสามัญ 

 (๒) ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวศิวกรรมศาสตร์หรอืเทยีบเท่า

 (๓) มีประสบการณ์ในภาคปฏบิติัวชิาชพีมาแล้วไม่น้อยกว่าเจด็ปีหลงัจบ

การศึกษา

 (๔) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรบัผดิชอบงานด้านวศิวกรรม

ที่เด่นชัด

 (๕) มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการ

พัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก�าหนด

 (๖) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน�ามาซึ่งความเสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามที่ก�าหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร

ข้อ ๖ ในกรณทีีค่ณะกรรมการสภาวศิวกรเหน็ว่าผูย้ืน่ค�าขอมคีณุสมบตัถิกูต้อง

ตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ ให้มีมติรับบุคคลนั้นขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN 

Chartered Professional Engineer) และให้ส�านักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้

ผู้ยื่นค�าขอทราบ
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เมื่อผู้ยื่นค�าขอได้ช�าระค่าธรรมเนียมใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ

อาเซียนแล้ว ให้ส�านักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้นั้น

ข้อ ๗ การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered 

Professional Engineer) มีอายุครั้งละสามปี นับแต่วันที่อนุมัติขึ้นทะเบียน

การต่ออายุทะเบียน ให้ยื่นค�าขอต่ออายุพร้อมช�าระค่าค�าขอต่ออายุทะเบียน

ต่อส�านักงานสภาวิศวกร ภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ทะเบียนสิ้นอายุ และต้องมีหน่วย

ความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ตามที่

คณะกรรมการสภาวิศวกรก�าหนด 

กรณทีีไ่ม่สามารถยืน่ค�าขอต่ออายทุะเบยีน ตามเวลาทีก่�าหนดในวรรคสองการ

ต่ออายุทะเบียนจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิศวกร เป็นรายกรณีไป 

ผูย้ืน่ค�าขอต่ออายทุะเบยีนทีค่ณะกรรมการสภาวศิวกรมมีตริบัต่ออายทุะเบียน

ให้ส�านักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอทราบ และเมื่อผู้ยื่นค�าขอต่ออายุได้

ช�าระค่าใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนแล้ว ให้ส�านักงาน

สภาวิศวกรด�าเนินการออกใบรับรองการต่ออายุทะเบียนให้แก่ผู้นั้น

ข้อ ๘ ค่าค�าขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ค่าค�าขอต่ออายุทะเบียน

วิศวกรวิชาชีพอาเซียน ค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน และค่า

ใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ให้เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียม

ทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบัสภาวศิวกร    ว่าด้วยการก�าหนดค่าจดทะเบยีนสมาชกิ ค่าบ�ารงุ 

และค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  

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

      นายกสภาวิศวกร
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3.3 ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ�ารุง และค่าธรรมเนียม

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร

ว่าด้วยการก�าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ�ารุง และค่าธรรมเนียม

ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

โดยทีเ่ป็นการสมควรแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัสภาวศิวกร ว่าด้วยค่าจดทะเบยีน

สมาชิก ค่าบ�ารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร 

พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�าได้ โดยอาศัยอ�านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ..../.......

เมื่อวันที่.............................................และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ

แห่งสภาวิศวกร จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการก�าหนดค่า

จดทะเบียนสมาชิก ค่าบ�ารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคล

ภายนอก (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .....”

ข้อ ๒ ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัต้ังแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นล�าดับที่ ๙ ๑๐ ๑๑ และล�าดับที่ ๑๒ ของ ค. 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ในบัญชีท้ายข้อบังคับสภา

วิศวกร ว่าด้วยการก�าหนดค่าจดทะเบยีนสมาชกิ ค่าบ�ารงุ และค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็

จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑
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“๙. ค่าค�าขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

 ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท”

“๑๐. ค่าค�าขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

 ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท”

“๑๑. ค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

 ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท”

“๑๒. ค่าใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

 ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท”

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

      นายกสภาวิศวกร
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 3.4 การประเมินการสมัครขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

แนวทางการประเมินการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนจะ

ด�าเนินการโดยยึดรูปแบบตัวอย่างที่ก�าหนดไว้ในข้อตกลงยอมรับร่วม ที่สภาวิศวกรได้

ให้ความเห็นชอบในหลักการเอาไว้แล้ว ประกอบด้วย 

• สรุปผลของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ด้านการประเมินการสมัคร

ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

• การสมัครงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัด

• งานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัด

• รายละเอียดประสบการณ์ 2 ปี ในความรับผิดชอบด้านวิศวกรรมที่เด่นชัด
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ตัวอย่างที่ 1) สรปุผลของคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ ด้านการประเมนิ

การสมัครขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
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ตัวอย่างที่ 2) การสมัครงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัด
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ตัวอย่างที่ 3) งานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัด
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ตัวอย่างที่ 4) รายละเอียดประสบการณ์ 2 ปี ในความรับผิดชอบด้าน

วิศวกรรมที่เด่นชัด
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บทที่ 4 
การขออนุญาตวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน 

 นอกจากการขึน้ทะเบยีนเป็นวศิวกรวชิาชพีในประเทศตนเองแล้ว ขัน้ตอน

ตอ่ไปทีผู่้ประสงค์จะไปท�างานต่างประเทศจะต้องด�าเนนิการคือการยื่นขออนญุาตเป็น

วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียนที่ประเทศที่มีความประสงค์จะไปท�างานด้วย   

วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional 

Engineer - RFPE) หมายถึงวิศวกรวิชาชีพอาเซียนที่ขอท�างานและได้รับอนุญาตโดย

ผู้มีอ�านาจก�ากับดูแลด้านวิชาชีพของประเทศผู้รับ ให้ท�างานได้ โดยจะไม่เป็นการ

ประกอบวิชาชีพเพียงล�าพัง แต่จะต้องประกอบวิชาชีพร่วมกับวิศวกรวิชาชีพของ

ประเทศผู้รับหนึ่งคนหรือมากกว่า ภายใต้บังคับของกฎหมายและระเบียบภายในและ

ท่ีสามารถน�ามาใช้บังคับได้, และไม่เป็นการยื่นแบบทางวิศวกรรมต่อผู้มีอ�านาจตาม

กฎหมายของประเทศผู้รับ
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นอกจากข้อก�าหนดดังกล่าวแล้ว ประเทศที่มีความประสงค์จะรับวิศวกรไป

ท�างานจะเป็นผู้ก�าหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมกับข้อตกลงการยอมรับร่วมเพิ่มเติมได้อีก

ปัจจุบันประเทศในกลุ่มอาเซียนบางประเทศได้มีการน�าเสนอระเบียบการขอ

อนุญาตวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียนที่เป็นไปตามความตกลงยอมรับร่วมให้

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ทราบ ในปัจจุบันมี 3 ประเทศคือ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศ

มาเลเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งการศึกษาระเบียบการขออนุญาตวิศวกรวิชาชีพ

ต่างด้าวของประเทศต่างๆเหล่านี ้จะท�าให้วศิวกรไทยได้มกีารเตรยีมความพร้อมอกีขัน้

หนึ่งในการเดินทางไปท�างานในกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต
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4.1 ระเบียบการขออนุญาตวิศวกรต่างด้าวจดทะเบียนประเทศสิงคโปร์
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4.2 ระเบียบการขออนุญาตวิศวกรต่างด้าวจดทะเบียนประเทศมาเลเซีย

Registered Foreign Professional Engineer (RFPE)

An ACPE who wishes to provide professional engineering services 

in another participating ASEAN Country shall be eligible to apply to the 

Professional Regulatory Authority (PRA) of a host participating ASEAN 

country to be registered as a Registered Foreign Professional Engineer 

(RPFE). A RPFE will be permitted to work in collaboration with designated 

professional Engineers in the said host country, but subject to domestic 

law and regulations and where applicable, not making submissions to 

statutory authorities of the host country.

Privilege and obligation of a Registered Foreign Professional 
Engineer (RFPE)

1. A Registered Foreign Professional Engineer (RFPE) shall not be 

eligible to work in independent practice in the host country, unless 

specifically permitted by Professional Regulatory Authority (PRA) of a host 

participating ASEAN Country. As the PRA of a host participating ASEAN 

Country have statutory responsibility to register and/or license a 

practitioner so as to protect the health, safety, environment, and welfare 

of the community within its jurisdiction, it may require a RFPE seeking the 

right to independent practice to be subjected to some form of 

supplemental assessment which aims to determine the RFPE:
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 a) understand the general principles behind applicable codes 

of practice and laws in the country;

 b) has demonstrated a capacity to apply such principles safely 

efficiently; and

 c) is familiar with other special requirements operating within 

the country.

2. A RFPE shall provide engineering services only in the areas of 

competence as may be recognized and approved by the PRA of the host 

participating ASEAN Country, and shall undertake assignments only in the 

specific discipline or disciplines in which he/she has been registered. He/

she shall also be bounded by:

(a) codes of professional conduct in accordance with the policy 

on ethics and conduct established and enforced by the country in which 

he is registered as an ACPE; and

(b) prevailing laws and regulations of the host participating ASEAN 

Country in which he is permitted to work as a RFPE.
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4.3 ระเบียบการขออนุญาตวิศวกรต่างด้าวจดทะเบียนประเทศฟิลิปปินส์
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บทที่ 5
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศอาเซียน 

5.1 การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ หมวดสาขาวิศวกรรม
ที่จดทะเบียน

ในส่วนนี้ได้น�าเอาระเบียบข้อบังคับในการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพของ

ประเทศต่างๆ ในอาเซียนมาน�าเสนอเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของวิชาชีพ

วิศวกรในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ท�าให้วิศวกรไทยเห็น

โอกาสและช่องทางในการไปท�างานต่างประเทศ
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Brunei Darussalam
Domestic Regulations and Licensing Body

The main domestic regulations governing engineering profession in 

Brunei Darussalam is the Architects, Professional Engineers and Quantity 

Surveyors Order 2011. 

The main regulator for the profession is the Board of Architects, 

Professional Engineers and Quantity Surveyors under the Ministry of 

Development.

Under the Order, “professional engineering services” means 

“consultancy or advisory services that require a person to engage in 

professional engineering work; whereas “professional engineering work” includes 

any service, consultation, investigation, evaluation, planning, design, or 

responsible supervision of construction or operation in connection with any 

public or privately owned public utilities, buildings, machines, equipment, 

processes, works or projects wherein the public interest and welfare, or the 

safeguarding of life, public health or property is concerned or involved, and 

that requires the application of professional engineering principles and data.

Professional Association

The main professional association for professional engineers in Brunei 

is the Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek Brunei (PUJA). Persons of not less 

than eighteen (18) years of age, and who satisfy the particular qualifications, 

as set out below, shall be eligible for membership. There are three types of 

membership: Corporate members; Associate Members and Student Members. 

Graduates shall be persons who have recognized academic qualifications in 

surveying, engineering, and architecture recognized and acceptable to the 

Council.  Associates shall be persons who have at least three years experience 

in the said professions and have qualifications which are acceptable to the 

Council. Students shall be persons who enrolled and undergoing relevant 

courses, acceptable to the Council, at places of learning.
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Core Competency 

Under the Order, the following persons are entitled to apply for 

registration as professional engineers:

a. a corporate member of an institution recognized by the Board;

b. a person who holds any degree, diploma or any other 
qualification which the Board may approve for the purpose of 
entitling him to be a registered professional engineer; or

c. any person who satisfies the Board who has academic 
qualifications in professional engineering and who passes such 
examinations as may be required by the Board.

The applicant must also have acquired a minimum of 2 years of practical 

experience in professional engineering out of which 1 continuous year of the 

professional engineering experience must have spent in Brunei Darussalam.

PUJA’s corporate members would be eligible under the rules. 

PUJA’s corporate members include:

Honorary Fellows shall be distinguished and eminent persons, who, in 
the opinion of the Council, have rendered outstanding services in the interests 
and objectives of the Institution.

Life fellows shall be persons who are not less than thirty five (35) years 
of age; have been members for not less than fifteen (15) years or such other 
period as the council may decide, and deserve to be elected in the opinion 
of the Council.

Fellows shall be persons who are not less than thirty five (35) years 
of age; have been members for not less than ten (10) years, or such other period.

Members shall be persons who are not less than twenty five (25) years 
old; have the academic or professional qualifications in surveying, engineering 
or architecture, recognized by and acceptable to the Council; have the minimum 
prescribed period of practical experience and responsibility in the said 
professions; and passed the assessment in accordance with the Admission 

Bye-laws to be laid down by the Council.
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PUJA conducts an assessment prior to accepting membership 

application and the assessment is based on the PUJA (Brunei) Professional 

Assessment Regulations for Engineers 1st Edition 2013. 

The following person is eligible to apply for membership:

a. Current member of PUJA or a person who is eligible to become 
a corporate member of PUJA;

b. Have at least 3 years engineering experience; and

c. Candidate with active professional qualification from other 
professional institution recognized by PUJA’s council; or 
candidate with a recognized engineering degree; or a research 
candidate; or candidate who is a teacher; or candidate over 
40 years of age. 

An applicant must have a recognized degree in engineering such as 

Bachelor of Engineering or Bachelor of Science in Engineering. At the moment 

there are 10 areas of practice recognized by PUJA:

a. Building services engineer;

b. Chemical Engineering;

c. Civil engineering;

d. Electrical engineering;

e. Environmental engineering;

f. Information, Telecommunication, Electronics Engineering;

g. Geotechnical engineering;

h. Mechanical engineering;

i. Petroleum engineering; and

j. Structural Engineering.
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CAMBODIA
Domestic Regulations and Licensing Body

The main law in Cambodia is the Royal Decree 0409/413 dated 7 April 

2009 which establishes the Board of Engineers of Cambodia. Other important 

domestic regulations are the Decision on the Registration Requirements and 

Determination of Fees of the Board of Engineers Cambodia No. 44/09 dated 

25 September 2009; and the Decision on the Registration Procedure of the 

Board of Engineers Cambodia, No. 56/09 dated 6th November 2009. It is 

advisable that applicants should read these three regulations together.  

The Board of Engineers of Cambodia (BEC) is the sole national 

engineering institution in Cambodia. Its functions include the registration of 

engineers and the upgrading of professional qualifications. 

The Royal Decree applies to both Khmer and foreign registered 

engineers. However, the Royal Decree does not apply to engineers practising 

in the ministries and public institutions. Engineering companies and firms remain 

to be regulated by ministries.

Under the Royal Decree, the term “engineer” refers to Cambodian or 

foreign individual who has successfully graduated in engineering from 

recognized Cambodian tertiary institutions or abroad in accordance with the 

laws and regulations of the Kingdom of Cambodia. In addition, the term 

“professional engineer” refers to Cambodian or foreign engineer who is 

registered in the Register of Professional Engineers by the BEC and has been 

eligible in accordance with the law and regulations of the Kingdom of 

Cambodia. 

The Royal Decree defines engineering profession as works related to 

the project-researching, practicing and other documentations concerning 

engineering practices. 

Engineers practicing in Cambodia are required to comply with the Code 

of Professional Engineers issued and approved by the BEC.
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Core Competency

There are two levels of engineers, graduate engineers and professional 

engineers. A graduate engineer shall only practice the engineering profession 

under the supervision and responsibility of a professional engineer. 

There are two levels of registration, namely the preliminary registration 

and the professional registration.

For preliminary registration, the applicant must meet the following 

requirement:

a. A permanent resident of Cambodia;

b. Having an engineering degree, either at the doctorate, masters or 
bachelor level issued by an institute of higher education either in 
Cambodia or abroad, and must have been accredited in accordance 
with the laws and regulations of the Kingdom of Cambodia. 

C. Have passed the examination set by the BEC, in the following 
subjects:

i. Fundamental theory of the requested specialization;

ii. Code of Ethics of Engineers; and

iii. Laws, regulations and decisions of the BEC.

Successful applicants will be registered in the list of the BEC whereas 

the unsuccessful ones will be required to participate in the training course 

determined by the BEC before re-applying. 

Candidates for Professional Engineer shall meet the following criteria:

a. A registered engineer with the BEC;

b. A minimum of 2 years of professional experience for those 
with a graduate degree; 3 years of professional experience for 
those with a master degree; and 5 years of professional 
experience for those with a bachelor in engineering;

c. Successfully passed the training course organized by the BEC;
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d. A permanent resident of Cambodia;

e. Having obtained Security Clearance; and

f. Successfully passed the Professional Engineering examination. 
The examinations consist of oral examination and written 
examination, in the field of:

i. Planning;

ii. Techniques;

iii. Economics;

iv. Architecture;

v. Management; and

vi. Research in accordance with the requested field.

Unsuccessful candidates will be asked to attend supplementary course 

in order to retake the examinations after 6 months from the first sitting.

Foreign engineers intending to practice in Cambodia are required to 

be registered with the BEC. The foreign engineer must be a registered 

professional engineer in the home country, has been in Cambodia for a minimum 

of 3 months; employed in a specific project and certified by the organization 

running the project. 

Foreign engineer applicant shall enclose a certified true copy of the 

engineering degree, duly certified by the consulate, certified true copy of the 

Professional Engineer Certificate duly certified by the Consulate; job certificate 

issued by the current Professional Institution in Cambodia, certified true copy 

of passport and visa, security clearance from the home country, curriculum 

vitae, registration and annual fee. 

คู่มือวิศวกรวิชาชีพอาเซียน74



INDONESIA
Domestic Regulations and Licensing Body
The regulations and licensing bodies for the engineering profession in 

Indonesia depends on whether or not the engineering professions are related 
to construction services.

Construction Related
Engineering works are considered as related to construction services 

if they consist of civil, mechanical, electrical and environmental engineering 
works are regulated by Construction Services Act No. 18/1999. 

The implementation of this sub-sector is, further, regulated by 
Government Regulations No. 28/2000 on Business and Society on Construction 
Service Role (revised by No. 4/2010 & No. 92/2010), No.29/2000 (revised by 
No. 59/2010), and No. 30/2000. The provisions of the practice of this sub-sector 
are regulated in detail in the Presidential Regulations, Ministerial Regulations 
and Construction Services Development Board (CSDB) rules and regulations. 

The main licensing body for the construction related engineering is the 
Lembaga Perlesenan Jasa Konstruksi or Construction Services Development 
Board (CSDB).

To be registered by CSDB, an engineer shall obtain a competence 
certificate from any related profession association accredited by CSDB. The 
process of certification can either be centralized or decentralized according to 
the internals regulation of the respective association.

To practise engineering services in the Province of Jakarta, an engineer 
shall further obtain professional licence from the respective local government 
office. The other provinces in Indonesia have not regulated this practice yet.

Non-construction related
Engineering services other than those specified in the Construction 

Services Act No. 18/1999 are regulated under Manpower Act No. 13/2003 and 
its Government Regulation No. 23/2004. The non-construction related 
engineering professionals are governed by the Indonesian Professional 

Certification Authority (IPCA/BNSP).
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Professional Association

There are many professional associations in Indonesia. They include:

1) HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia);

2) HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia);

3) APEI (Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia);

4) PII (Persatuan Insinyur Indonesia);

5) HTII (Himpunan Ahli Teknik Iluminasi Indonesia);

6) HATTI (Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia);

7) IAMPI (Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia);

8) HATHI (Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia);

9) IAP (Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia);

10) KNIBB (Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar);

11) HAEI (Himpunan Ahli Elektro Indonesia);

12) PATI (Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia);

13) PIPI (Persatuan Insinyur Profesional Indonesia);

14) A2K4 (Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi);

15) HAMKI (Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia);

16) IATPI (Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan 

Indonesia);

17) ISI (Ikatan Surveyor Indonesia);

18) HAPBI (Himpunan Ahli Perawatan Bangunan);

19) ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia);

20) ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia);

21) APKA (Asoiasi Profesi Perkeretaapian Indonesia); and

22) INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia).
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Core Competency

There are three levels of engineering professionals in Indonesia: Junior, 

Intermediate and Senior.  CSDB Decision Letter No. 70/2001 sets the qualifications 

for each level: 

a. Junior Expert must:

i. have a minimum of a Diploma 4 (4 years) from an accredited 
University/Institute in the field of relevant engineering 
discipline; graduate education etc); 

ii. have a minimum of 3 years professional experience. The 
applicant must be a member of an accredited professional 
association by the CSDB related to the applicant’s professional 
field; and

iii. have participated in respective training conducted by the 
accredited profession association to whom the applicant is 
affiliated with.

b. Intermediate Expert must:

i. have a minimum education: University Degree from accredited 
university in the field of relevant engineering discipline;

ii. have a minimum of 5 years professional experience;

iii. be a member of an accredited profession association (by CSDB) 
related to his/her professional field; and

iiii. have participated Continuing Professional Development (CDP) 
program conducted by the accredited profession association 
to whom he/she is affiliated with.

c. Senior Expert must: 

i. have a minimum education of a University Degree from 
accredited university in the field of relevant engineering 
discipline;

ii. have a minimum 10 years professional experience;
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iii. be a member of an accredited profession association (by CSDB) 
related to his/her professional field; and

iiii. have participated Continuing Professional Development (CDP) 
program conducted by the accredited profession association 
to whom the applicant affiliated with.

Professional assessment is conducted and supervised by the respective 

accredited professional association. CSDB conducts a periodical surveillance 

to such assessments.

Those requirements are applied to the national experts. Foreign experts 

have not been regulated, but it would be treated based on the equal 

requirements especially on the level of education background in the country 

of origin. Qualification requirements for certification and registration of 

individuals, among others are:

a. having an university degree relevant to his/her expertise from 
an accredited university by presenting his/her certificate and 
transcript of the attended education program; 

b. submitting a CV describing his/her professional experiences 
related to the proposed expertise as well as CPD program 
attended, if any;

c. Being a member of a profession association accredited by CSDB; 

d. Complying Indonesian Manpower and Immigration Laws and 
Regulations; 

e. Complying the health provisions applied in Indonesia; and 

f. Complying the taxation provisions applied in Indonesia.

Example of Professional Association’s Certification: PII

The fundamental of mechanism for assessing applicant seeking 

admission into the Professional Engineer Register of PII is based on a Certification 

program established in the assistance and cooperation programme between 

PII and IEAust started in 1994 -
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a) The first step is to assure that the applicant has graduated 
from an accredited engineering higher education. The 
accreditation of engineering higher education programs in 
Indonesia is done by National Accreditation Board (Badan 
Akreditasi Nasional – BAN), an independent body set up by 
the Ministry of National Education. 

b) Assessment for Independent Practice. The assessment for entry 
into PII Professional Engineer Register is undertaken by a Panel 
of Assessors (Majelis Penilai – MP) established for each of the 
engineering colleges. The assessment of the competency in 
engineering practice covers the fundamental (compulsory) 
competencies and elective competencies, which applies to 
all engineering disciplines as it is generic in the nature. 

The following disciplines, which in PII Organization is represented by 
Colleges, already has their Professional Engineer Certification in place.

a) Civil Engineering;

b) Electrical and Electronic Engineering;

c) Mechanical Engineering;

d) Chemical Engineering;

e) Geotechnical Engineering;

f) Industrial Engineering;

g) Applied Physics;

h) Environmental Engineering;

i) Mining Engineering;

j) Oil & Gas Engineering;

k) Agricultural Engineering; and

l) Marine Engineering.

The PII system has three levels of Professional Engineers: 

a) IP (Insyiniur Pratama) the initial entry into the register, minimum 
3 years experience;
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b) IPM (Insyiniur Professional Madya) the next level requires a 
minimum of 5 years experience after IP, including 2 years of 
experience in responsible charge of significant engineering work; 
and 

c) IPU (Insyiniur Professional Utama) requires a minimum of 
another 5 years after IPM, plus highly regarded achievement 
in the public domain. 

The certificates of registration are subject to renewal after five years. 

The individual professional engineers will be audited for their CPD activities 

every year.

Any candidate who applies for certification as professional engineer 

under the PII must: 

a) Have graduated from an accredited engineering higher education;

b) be a member of the Institution of Engineers, Indonesia (PII);

c) have obtained at least 5 years experience of structured 
engineering practice; and 

d) have met the PII Professional Engineer Competency Standards. 
PII Competency Standards include -

i. Personal Data (General, formal education, membership 
of professional organizations, trainings undertaken in 
technical/ management fields, etc.);

ii. Statement on Engineering Ethics; 

iii. Professional / Engineering Practice Report; 

iv. Engineering publication, communication and/or 
inventions/innovations;

v. Communications skill; and

vi. Personal Statement. 
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LAO PDR
Domestic Regulations and Licensing Body

There are no domestic regulations or licensing body at the moment. 

The Council of Sciences and Technology (CST) of the Ministry of Public Works 

and Transports (MPWT), is the Professional Regulatory Authority (PRA) in Lao 

PDR. The CST is a statutory body established by a decision of the Minister of 

PWT to administer and monitor the implementation of policies, strategies and 

law enforcement in the fields of public works and transport and undertake 

accreditation of architects and engineers. 

Professional Association

The main professional association is the Association of Lao Architects 

and Civil Engineers (ALACE). There are 3 (three) categories of ALACE membership: 

full members, supporting members and honorary members. 

Core Competency 

5 years of university degree education at the National University Laos 

or other recognized foreign universities. 

As there is Lao PDR does not have any domestic regulations governing 

the engineering profession, the membership requirement in ALACE may provide 

a model for the core competency in engineering profession in the country.

Full Members: A Full Member must be a Lao citizen or a foreigner 

who has taken up permanent residence in Lao PDR, holding at least a bachelor 

degree in civil engineering, and be a practicing professional of civil engineering.

Any person who meets the qualifications as set out above and desires 

to be admitted as a member of ALACE must personally submit an application 

to the Executive Board of ALACE with the following documents: Application 

form; Curriculum Vitae; Certificates / References; Summary list of previous 

experience; Copy of degree certificate (for Full Members) or copy of business 

licence and business registration (for Supporting Members); and Membership 

fees.
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MALAYSIA
Domestic Regulations and Licensing Body

Registration for engineering practice for professional services covered 
several disciplines which are as follows:

1. Aeronautical; 

2. Agricultural;

3. Chemical;

4. Civil

• Drainage, Irrigation and Flood Mitigation;
• Hydrology and other areas in water resources;
• Geotechnical, Soil & Rock Mechanics; 
• Public Health and Environmental; 
• Permanent Way;
• Roads, Highway and Transportation;
• Highway
• Transportation
• Town Planning;

5. Electrical, Electronic and Communications;
6. Gas;

7. Marine;

8. Mechanical;

9. Mining; 

10. Naval Architecture and Shipbuilding;

11. Petroleum; and

12. Production Engineering.

The domestic regulations are:

1. Registration of Engineers Act, 1967 (Act 138) (Rev. 2007);

2. Registration of Engineers Regulations, 1990 (Rev. 2003); and

3. BEM Guideline Code of Professional Conduct, 2005.

The governing body is the Board of Engineers of Malaysia. 
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Professional Association

Institute of Engineers, Malaysia (IEM) as the professional institution with 

regards to engineering practices in Malaysia.

Core Competency

Graduate Engineer

A graduate engineer must hold an accredited engineering degree 

available in an approved list maintained by BEM and pass in Part I & Part II of 

the Engineering Council Examination of United Kingdom or Part 1 and Part II 

of the IEM/BEM Graduate Examination in any particular branch. The main 

branches are Chemical, Civil, Electrical, Mechanical and Mining. 

Professional Engineer

To become a professional engineer, a candidate must fulfil the following 

requirement:

1. Registered as a Graduate Engineer with BEM;

2. Have satisfied training requirement of BEM (In general, 3 years 
of local practising experience);

3. Have passed the Professional Assessment Examination (PAE) 
of BEM or elected as a Corporate Member of Institution of 
Engineers Malaysia (IEM). The candidate is normally required 
to attend professional interview before qualifying as a 
professional engineer; and

4. Have been residing in Malaysia for a period of six months 
immediately prior to the date of application.

Professional Interview Workshops are conducted at branches, 

universities and private organizations to inform students and qualified 

professional of the interviews procedure. The Professional Interview is a peer 

review process comprising an examination on the professional competency of 

the candidate by Corporate Members of IEM with respect to:
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a. Grasp and application of engineering fundamentals;

b. Ability to communicate clearly both orally and in writing;

c. Demonstration of ethical judgement in the conduct of all works;

d. Ability to accept professional responsibility; and

e. Awareness of engineering sustainability, health and safety issues.

A successful candidate in the Professional Interview would have 

demonstrated his professional competence attained in all the following areas:

a. Training and Experience Report;

b. Technical Report;

c. Oral Examination;

d. Essay Writing - Section A; and

e. Essay Writing - Section B.

An Applicant attending the Professional Interview shall:

a. be a Graduate Member of the Institution or in possession of 
qualifications recognized by the Institution; and

b. has at least three (3) years of approved experience (after 
graduation with an accredited engineering degree) in planning, 
design, execution and management of such works as are 
comprised within the profession of an engineer or relevant 
experience under the IEM Log Book Training Scheme. In the 
course of narrating his experience, the Applicant should state 
concisely his role and responsibility and the tasks assigned to him.

The Applicant shall be informed in writing on his eligibility to attend 

the Professional Interview only after the relevant Committees have approved 

the application. The name of the Principal Interviewer shall then be 

communicated to the Candidate.

The Principal Interviewer shall notify the Candidate of the timeline by 

which the Documents are to be sent to him and the date, time and place of 

the Professional Interview.
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The Documents shall be sent by the Candidate to the Principal 
Interviewer, properly packed and marked, at the top left hand corner, 
‘Professional Interview Documents’. Each sheet of drawing and every report 
must bear the Candidate’s name.

A Candidate will not be permitted to bring any book or any form of 
reference material, electronic devices such as mobile phones, PDA, laptops, 
notebooks, iPAD etc (except scientific calculators, on condition that the 
calculators are non-programmable, silent and give no printout), logbook etc 
during essay writing.

The Candidate is required to submit:
a. Training and Experience Report;
b. two (2) copies of the Report printed on A4 paper, giving an 

account of all his training and experience in chronological 
order; and

c. Technical Report, which consists of one (1) copy of the Report 
printed on A4 paper with supporting sheets, calculations, tables, 
charts, diagrams and/or drawings duly certified and conforming 
to the requirement of the IEM.  The Report shall include one 
or more of the following categories; Design Work, Feasibility 
Study, Research and Development Work, and Operation and 
Maintenance Work.

The Training and Experience Report is to provide a detailed description 
of the Candidate’s engineering training and experience throughout his career. 
The Report should ideally be of 2,000 to 4,000 words and to be signed by the 
Candidate.

As an introduction, the Candidate should summarise in chronological 
order, his employment record inclusive of the dates of each position held. 
Immediately below this summary, a Candidate, where relevant, must state the 
total time he has spent on design, field work, management and/or others. All 
time spent in any other capacity should be included to avoid any gaps in this 
summary.
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In the Report, the candidate must deal fully with the tasks on which 
he has been employed, whether in design, construction, operations and 
maintenance, manufacturing, teaching or research. It should explain clearly 
the precise position that the Candidate has occupied in each case, and the 
role and responsibility assigned to him. He should elaborate on any special 
problems he has encountered explaining how they were dealt with.

The Report must not be a mere inventory of works prepared and 
executed. He should also elaborate on any subject in which he has specialized 
or obtained exceptionally good experience. The size and cost of the works 
should be indicated.

Throughout the Report, reference should be made to the Candidate’s 
employer or immediate superior under whom he has served, giving the name, 
designation, professional affiliation and stating their membership grade, if any.

The Technical Report shall include shall include one (1) or more of 
the following categories:

a. Design Work. Document shall include at least two (2) working 
drawings; detailed design calculations relating to one (1) or 
more of the Candidate’s own submitted drawings; specifications; 
and a set of Bill of Quantities (BQ), comprising abstract and 
take-off sheets relating either to one or more of the submitted 
drawings, whether or not prepared by the Candidate. A 
Candidate may submit an additional drawing not necessarily 
prepared by him, to illustrate his experience in the engineering 
work.

b. Feasibility Study. A part of a feasibility study involving functional 
and economic comparison of preliminary designs of an 
engineering system, OR a comprehensive report of a major 
engineering project, OR a system design of a major engineering 
works. Document should include at least one relevant drawing 
conveying essential features of and details of a structure or 
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systems; at least three sketches containing sufficient details 
to enable a draughtsman to work them up into drawings 
without further guidance; preliminary stress or systems analysis; 
Bill of Quantities, cost or economic analysis as appropriate; 
and specifications.

c. Research and Development Work. Description of the research 
and development work detailing the planning, execution 
(methodology) and deliverables of the work that clearly 
demonstrate sound application of engineering principles. 
Details of progressive pilot or prototyping work from computer 
and/or laboratory models shall also be submitted. The Report 
will need to include particularly the work actually carried out 
by the Candidate, appended with any engineering document 
including drawings produced by him. A critical appraisal of the 
design on any research experiments or systems which may not 
be the work of the Candidate may be included.

d. Operation and Maintenance Work. A detailed description of 
the operations of the plant or system together with the 
maintenance schedule, which the Candidate has formulated 
or designed. In his submission, he should clearly indicate his 
contribution which would demonstrate a sound understanding 
of the engineering principles and their application. A critical 
appraisal of the design of the engineering system which may 
not be the work of the Candidate should be included. Details 
of modifications made to the existing system which are the 
work of the Candidate should also be submitted.

e. Certification of Documents.  Every drawing and document 
(supporting sheet, calculation, table, chart, and diagram) 
wherever relevant is to be signed by the Supervising Engineer 
or Mentor who must also certify on the prescribed Professional 
Interview Certificate Form IEM/PI (2) that these are the works 
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of the Candidate. If only a portion of the Documents has been 
prepared by the Candidate, this must be clearly indicated by 
the Candidate and certified by Supervising Engineer. It is 
essential that the drawings and document submitted shall be 
the work of the Candidate in the ordinary course of his 
employment. Drawings, design and document prepared as 
exercises for academic purposes or otherwise are not 
acceptable.

Oral Examination

The Candidate will be required to attend an Oral Examination, 
conducted by the Principal and Second Interviewers in which his training and 
experience, not only on time basis but also on merit and quality shall be assessed.

In general, the Oral Examination is intended to assess the Candidate’s:

a. Design Experience - Understanding with full participation;

b. Site/Field Experience - Degree of exposure and effective 
participation;

c. Management Experience - Capability to organise assignment 
and accept responsibility;

d. Engineering Application - Resourcefulness, ingenuity in giving 
solution with sound fundamentals;

e. Communication Skill - Ability to communicate verbally, clarity 
in speech;

f. Maturity of Thought - Development of professionalism, ability 
to focus on material issues rather than personal and petty matters;

g. Professional Responsibility - Capability to accept professional 
responsibility, have accountability, not passing the buck and 
blame others;

h. Ethical judgement in the conduct of works – Integrity and good 
governance; and

i. Awareness of engineering sustainability, health and safety issues.
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At the Interview, a Candidate will be required to show that: he can 

apply in practice, the theory of at least one of the branches of engineering 

science, and has acquired an understanding of the fundamental processes of 

research, investigation, planning, analysis, design and construction wherever 

relevant by actually taking part in contributing to these processes in connection 

with an engineering research or project, whether or not it is brought to conclusion 

or fruition.

Written Examination

A Candidate shall, after the Oral Examination, be required to write a 

technical essay (Section A) and an essay on the Regulations of Professional 

Conduct (Section B).

The essays are intended primarily to test the Candidate’s knowledge 

and ability to communicate in good English or Bahasa Malaysia, and to marshal 

his thoughts and then express them on paper in a clear, critical and concise 

manner. Time allocation for each essay is 1½ hours.

For Section A, the Candidate will be required to write an essay on one 

out of the two questions set by the Interviewers based on the Candidate’s 

broad experience.

For Section B, the Candidate will be required to answer one question 

from two alternative questions selected by the Interviewers from a list of 13 

questions previously made available to the Candidate.

These questions will be in relation to the Regulations of Professional 

Conduct.
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MYANMAR
Domestic Regulations and Licensing Body

The main domestic regulation is the Registration of Engineers Regulations 

2012 and the main professional regulatory authority is the Myanmar Board of 

Engineers. 

Apart from the Registration of Engineers Regulations 2012, some 

departments and authorities retain certain power over certain categories of 

engineering practice. They include the Railways authority which governs railways 

related engineering, Irrigation department which deals with irrigation related 

engineering and Rangoon Municipal Corporation which governs engineering 

activities in Yangon. Two cities require separate registration of engineers, namely 

Yangon and Mandalay where certain types of structural and inspection 

engineering must only be carried out by locally registered engineers. 

Professional Association

The professional association is the Myanmar Engineering Society (MES). 

The MEB and the MES have submitted to Myanmar’s Parliament for a new law 

to set up the Myanmar Engineering Council. Once the law is passed, the MBE 

will be merged under the Engineering Council. 

Core Competency 

There are two levels of engineers, one is the Graduate Engineer and 

another is the Professional Engineer. 

Graduate Engineer

A graduate can apply to be registered as a Graduate engineer it the 

applicant has a related university of at least 6 years instructions.  

Professional Engineer

To become a Professional engineer, a graduate engineer must fulfill 

the following criteria:

a) At least 2 years of general training that provides a sound basis 
for professional development; 
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b) 5 years of professional career development and training 
providing wide exposure to the managerial and technical 
expertise in engineering practice;

c) At least one year of the training mentioned in (a) and (b) above 
must be obtained in Myanmar under the supervision of a 
Professional Engineer in the same branch of engineering as 
that practised by the Graduate Engineer although Professional 
Engineers in other related branches of engineering may be 
accepted with the prior approval of the Board; and

d) The Graduate Engineer must have satisfactory attendance in 
courses and professional development programmes 
determined by the Board, and conducted by the Board or 
institutions approved or accredited by the Board.

The Board may provide whole or partial exemption or enhance the 

requirement for any Graduate Engineer as to the practical experience required 

to be obtained in Myanmar or to the requirement as to the supervision by a 

Professional Engineer in Myanmar. 

The Board may also take into consideration graduate senior engineers 

with 10-20 years of practical working experiences in either Government 

Organisation or Consulting/Construction firms in Myanmar to be accepted as 

registered Professional Engineer after the fulfillment of Professional Development 

Programme, Continuing Professional Development or Professional Assessment 

Requirement by the MBE.  

A Graduate Engineer applying for registration as a Professional Engineer 

shall submit with this application to become a professional engineer, his proof 

of practice experience including details and description of the practical 

experience and a statement by the Supervisory Professional Engineer in the 

case the experience is obtained in Myanmar or by an engineer acceptable to 

the Board in the case the experience is obtained outside Myanmar that the 

Graduate Engineer has satisfactory completed his practical experience. 
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Professional experience and competency report consists of:

a) Apply Engineering knowledge, methods and techniques. This 

generally relates to solving engineering problems using 

appropriate theoretical and practical engineering principles;

b) Use of engineering technology, tools and equipment. This 

involves using appropriate technology and engineering tools 

based on sound understanding of engineering principles;

c) Safeguard public safety. This relates to practices of engineering 

activities relating to safety, health and welfare of the public, 

the protection of the environment and the safeguarding of 

economic interests;

d) Recognise the impacts of engineering on the environment, 

economy and society. This part involves developing engineering 

solutions that are based on a sound understanding of their 

impacts on the environment, society and the economy;

e) Manage engineering activities. In this field the candidate is to 

how capabilities in applying the principles of sound 

management when conducting engineering activities including 

engineering work;

f) Communicate engineering information, where candidates are 

to show effective communication of engineering information 

verbally, graphically and in writing;

g) Working collaboratively where candidates are to show that 

they can work effectively to achieve societal, organizational 

and project goals in a collaborative manner; and

h) Maintain and enhance engineering skills and knowledge, where 

candidates show how to take actions to maintain and enhance 

proficiency in the practice of engineering activities.
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Professional Development Program consists of the following subjects:

a) Engineering management;

b) Safety;

c) Ethics;

d) Fundamentals of Engineering;

e) Rules, Regulations, Standards and Specification; and

f) Professional Topics. 

The Professional Assessment Examination for Graduate Engineers to 

become a Professional Engineers consists of:

a) Professional interview conducted by not less than 2 examiners 
appointed by the Board;

b) A written paper on any relevant subject related to the practical 
experience that the candidate has obtained;

c) A written paper on the understanding of the Code of 
Professional Conduct; and

d) Any other examination, written or otherwise to be determined 
by the Board.

A Graduate Engineer shall submit an application for registration as a 

Professional Engineer within 1 year from the date he is informed by the MBE 

that he has passed the Professional Assessment Examination. 
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THE PHILIPPINES
Domestic Regulations and Licensing Body

The licensing bodies are the various Boards of Engineers under the 

Philippines Regulatory Commission. The PRC is a statutory body under the 

Republic Act No. 8981 (PRC Modernization Act of 2000) which is responsible 

for the administration, implementation and enforcement of regulatory policies 

on the regulation and licensing of various professions and occupations under 

its jurisdiction. 

1) Engineering in the Philippines cover the following:
2) Aeronautical engineering;
3) Agricultural engineering;
4) Chemical engineering;
5) Civil engineering;
6) Electrical engineering;
7) Electronics engineering;
8) Metallurgical engineering;
9) Mining engineering;
10) Sanitary engineering; and
11) Marine engineering.

The domestic regulations are:

1) Aeronautical engineering PD No. 1570;
2) Agricultural Engineering – RA No. 8559;
3) Chemical Engineering RA 9297;
4) Civil Engineering RA No 544;
5) Electrical Engineering RA 7920;
6) Electronics Engineering, RA 9292;
7) Metallurgical Engineering RA 8495;
8) Mining Engineering RA 4274;
9) Sanitary Engineering RA 1364; and
10) Marine Engineering RA 4565.
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Other professional activities not specifically within the defined scope 
of practice by the professional regulatory laws of the aforecited twelve (12)  
engineering professions shall be referred to the AMCESP for determination  
whether the activity may be divided or broken down so as to qualify the same 
under the existing regimes.

Professional Association

Each of the professions has a corresponding accredited professional 
organization (APO) which provides assistance and coordinates with PRC in 
matters relating to professional practice. The regulated engineering professions 
and corresponding APOs are listed as follows:

1) Aeronautical Engineering: Society of Aerospace Engineers of 
the Philippines (SAEP);

2.) Agricultural Engineering: Philippine Society of Agricultural 
Engineers (PSAE);

3.) Chemical Engineering: Philippine Institute of Chemical 
Engineers (PIChE);

4.) Civil Engineering: Philippine Institute of Civil Engineers (PICE);
5.) Electrical Engineering: Institute of Integrated Electrical 

Engineers (IIEE);
6.) Electronics Engineering: Institute of Electronics and 

Communications Engineers of the Philippines (IECEP);
7.) Geodetic Engineering: Geodetic Engineers of the Philippines (GEP);
8.) Mechanical Engineering: Philippine Society of Mechanical 

Engineers (PSME);
9.) Metallurgical Engineering: Society of Metallurgical engineers 

of the Philippines (SMEP);
10) Mining Engineering: Philippine Society of Mining Engineers;
11.) Naval Architecture and Marine Engineering: Philippine Association 

of Naval Architects and Marine Engineers (PANAME); and
12) Sanitary Engineering: Philippine Society of Sanitary Engineers 

(PSSE).
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Core Competencies 

A professional in the Philippines is defined as a person who:

a) has completed a prescribed university course;

b) passed a licensure examination/has been issued a Certificate 
of Registration/Professional ID Card/ Professional Tax Receipt 
(PTR);

c) is a member of good standing of an accredited professional 
organization (APO);

d) follows a set of standards/code of practice; and

e) adheres to professional code of ethics.

Each charter of the regulated professions provides, among others, the 

definition, licensing requirements, admission requirements, foreign reciprocity/

qualifications and corporate practice. 
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SINGAPORE
Domestic Regulations and Licensing Body

The main domestic regulations in Singapore are: 

1. Professional Engineers Act 1991;

2. Professional Engineers Rules 1991;

3. Professional Engineers Board Rules 1991; and

4. Professional Engineers (Approved Qualifications) Notification 2009.

Professional Engineers Board (PEB), Singapore is the governing body of the 
professional engineering professions in Singapore. The PEB registers professional 
engineers in the branches of civil, electrical and mechanical engineering. 

The Professional Engineers Board is a statutory body which administers 
the Professional Engineers Act (PE Act), which is an Act of Parliament that provides 
for the registration of professional engineers (PEs), regulates the qualifications 
and conducts of professional engineers and regulates corporations which supply 
professional engineering services in Singapore. PEB’s mission is to safeguard 
life, property and welfare of the public by setting high standards for registering 
and regulating PE. The main objective of the registration of PEs is to ensure 
that engineering works that involve public safety and interest are carried out 
by engineers who are competent. 

The PE Act requires applicants for registration as PEs to possess an 
engineering degree of acceptable standard as well as an adequate and relevant 
post-graduate engineering experience. There are 12 engineering disciplines in 
the register of PEs maintained by PEB, namely Civil (including Structural), 
Mechanical, Electrical, Electronic, Aeronautical, Marine, Naval Architecture, 
Manufacturing (including Production), Industrial, Information Technology & 
Computer Engineering, Environmental and Chemical. 

The regulatory authorities, especially those regulating engineering works 
in the building and construction industry, require plans of critical works to be 
certified by qualified persons. The authorities accept those who have been 
registered as PEs to be qualified persons for their purposes.
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Only registered PE with PC, allied professional, licensed cooperation 

or limited liability partnership can supply or offer to supply PE services. PE are 

only for three (3) construction disciplines namely civil, mechanical and electrical. 

Currently: 50% civil, 23% electrical, 24% mechanical and 3% other (Aeronautical, 

Marine and Naval Architecture, Environmental, Chemical, Electronic, IT etc.)

Professional Association

Institution of Engineers Singapore (IES) is the premier national society 

of engineers in Singapore. 

Core Competency 

A person applying for the registration as a professional engineer to the 

PEB is required to hold an approved degree listed in the Professional Engineers 

(Approved Qualifications) Notification 2009. The approved qualifications include 

those from the National Technological University, Singapore and the National 

University of Singapore. In addition, several overseas qualifications are also 

recognised.

In addition, the applicant must not less than 4 years of practical 

experience, must both sit and pass the Fundamentals of Engineering 

Examinations and following that the Practice of Professional Engineering 

Examination; and the applicant is also required to sit for an interview. .

Professional Interview

The purpose of the professional interview is to determine the following:- 

a) The duration and adequacy of practical experience; 

b) The type, quality and relevance of practical engineering experience; 

c) The character and reputation; and 

d) The ability to carry out the duties of a professional engineer 
effectively. 

The professional interview process comprises three components: review 

of the Summary of Post-Graduate Professional Experience, assessment of the 

Report on Post Graduate Engineering Experience and attending the interview. 
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The applicant is required to submit a chronological summary of his 

work history including a description of previous employment positions held 

and degree of responsibility in each position, nature and cost of projects 

involved;  the professional engineers who had supervised the applicant etc. 

The summary should indicate the activities that the applicant has undertaken 

in his past and present work roles that demonstrate that he has acquired 

competency in each element indicated in the Checklist for Professional 

Interview.
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THAILAND
Licensing Body

Professional engineering services in Thailand are regulated and controlled 

by law under the Engineers Act, B.E. 2542 (1999) (the “Engineers Act”). 

Under the Engineer Act BE 2542, “engineering profession” is defined 

as the engineering profession in the field of civil engineering, mining engineering, 

mechanical engineering, electrical engineering, industrial engineering and other 

fields of engineering provided in ministerial regulations. 

The Council of Engineers (the “Council”), established under the 

Engineers Act is the central regulatory body for these services in Thailand. It 

comprises of 15 Committee Members elected from and by the ordinary 

members of the Council and 5 members elected from the ordinary members 

by the Council of Ministers. The Minister of Interior also has certain power over 

the Council such as a general power to monitor the work of the Council and, 

with an approval from the Council of Ministers, a power to remove a Committee 

Member. As a result, the Council is a partial self-regulated and partial 

government controlled professional body. The Engineers Act and its 

subordinated regulations are centralized within the power of the Council and 

the Minister of Interior.

Professional engineering services that are regulated and controlled 

under the Engineers Act are currently limited to: civil engineering, mining 

engineering, mechanical engineering, electrical engineering, industrial 

engineering, environmental engineering and chemical engineering.   

Professional Association

There are several professional engineering associations in Thailand 

including Engineering Institute of Thailand and Consulting Engineers Association 

of Thailand. 
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Core Competency 

There are four levels of regulated engineering profession in Thailand. 

They are: (1) Senior Professional Engineer (2) Professional Engineer (3) Associate 

Engineer and (4) Adjunct Engineer.

Other requirements include:

(1) Minimum age requirement: 18 years;

(2) Must be registered with the Council of Engineers as an ordinary 
member or extraordinary member; 

(3) Restriction on scope of practice depends on level of 
engineering profession practice. A Senior Professional Engineer 
may practice and provide advice in engineering without 
limitation. A Professional Engineer may practice engineering 
without limitation, but may not provide advice. An Associate 
Engineer’s and a Adjunct Engineer’s practice will be limited 
as specified in the relevant permit such as with respect to 
the area of practice and the size of work;

(4) Place of origin/citizenships/residency requirements: Citizenship 
requirement is only for ordinary members of the Council of 
Engineers, not for permitting requirements. The only residency 
requirement is a six months visa for a stay in the kingdom for 
Adjunct Engineers. However, language skill can be an indirect 
restriction since all the testing will be conducted in Thai.
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Education
Years of 

experience
Certified record for 
proof of experience

Professional 
testing

Adjunct 
Engineer (1)

Bacheltor degree 
in Engineering (but 
not completed all 
required courses)

2 years Yes, to be signed by a 
Professional Engineer 
or Senior Professional 
Engineer

Yes

Adjunct 
Engineer (2)

High Vocational 
Certificate in an 
area related to 
Engineering 

4 years Yes, to be signed by a 
Professional Engineer 
or Senior Professional 
Engineer

Yes

Adjunct
Engineer (3)

Vocational 
Certificate in an 
area related to 
Engineering 

6 years Yes, to be signed by a 
Professional Engineer 
or Senior Professional 
Engineer

Yes

Adjunct
Engineer (4)

Others 10 years Yes, to be signed by  
a Professional 
Engineer or Senior 
Professional Engineer

Yes

Associate 
Engineer

Bachelor degree in 
Engineering from 
accredited 
institution 
(completed all 
required courses)

N/A N/A Yes

Professional
Engineer

(upgraded from 
Associate 
Engineer)

3 years after 
having become an 
Associate Engineer 
with sufficient 
experience and 
continuing 
professional 
development

Yes, to be signed by a
Professional Engineer 
or Senior Professional 
Engineer

Yes

Senior
Professional
Engineer

(upgraded from 
Professional 
Engineer)

5 years after 
having become a 
Professional 
Engineer with 
sufficient 
experience and 
continuing 
professional 
development

Yes, to be signed by 
other Senior 
Professional Engineer 

Yes
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Individuals who have not completed an accredited engineering 

programme can meet the academic requirement through an examination 

programme. Upon application to the Council of Engineers, an individual’s 

academic qualifications will be assessed and a specific examination program 

assigned based on the Board of Engineering Qualification (BEQ). Upon successful 

completion of the examination program, the candidate is deemed to have 

satisfied the academic qualification requirement.

The engineering examination would cover the Basic Engineering for all 

discipline and the Specific Engineering for each engineering disciplines. The 

requirement for the examination would cover all subjects in Basic Engineering 

and only one subject in Specific Engineering. The passing grade is 60% of the 

two sections.
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VIETNAM
Domestic Regulations and Licensing Body

Viet Nam does not have any special law for engineers and the 

Government only regulates engineers in the constructions industry. The Ministry 

of Constructions will soon set up a separate law for the profession. 

For the time being the Construction Law (No. 16/2003/QH11 of 

November 26, 2003) is the domestic regulations concerning construction 

activities, and regulates the rights and responsibilities of organizations and 

individuals which invest in building construction and practice in the field of 

building and construction. The Construction Law applies to Vietnamese 

organizations and individuals; as well as foreign organizations and individuals 

that invest in the construction of works and conduct construction activities in 

the Vietnamese territory. 

The Ministry of Construction (MoC) is the Professional Regulatory 

Authority for practitioners engaged in construction-related branches of 

engineering in Vietnam under the Construction  Law. 

The Construction Law also provides for registration of professional 

engineers engaged in construction-related branches of engineering, regulates 

the qualifications and conduct of those engineers and regulates organisations 

which supply construction related professional engineering services in Vietnam. 

Professional engineer in Vietnam is an engineer that is granted a 

practicing certificate by a relevant authority under the Building Law to allow 

him to practice as a project manager and/or a chief of engineers in the 

geotechnical investigation/design of engineering works.

There is however no law in place to govern practitioners carrying out 

engineering works in branches of engineering other than those regulated in the 

Construction Law.
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Core Competency 
Under the Construction law,  it is provided that the construction 

practising capability of individuals is determined in grades on the basis of their 
professional qualifications certified by a lawful specialized training organization, 
experience and professional ethics. 

Individuals engaged in construction engineering and planning, 
construction survey, work designing and/or supervision of work construction, 
when independently conducting such activities, must have appropriate practice 
certificates and bear personal responsibility for their work.

 The construction activity operation of organizations is determined in 
grades on the basis of construction practising capability of individuals in such 
organizations, experience in construction activities, financial status, equipment 
and managerial capacity of such organizations.

The two abovementioned requirement applies to foreign organisations 
and foreign individuals engaged in construction activities in the territory of the 
Socialist Republic of Vietnam.

Requirements  
For engineers in the branch regulated by the Construction Law, the 

engineer is recognised through a minimum of 5 years working experience as a 
civil, mechanical, electrical or geotechnical engineer in constructions. An 
engineer is then required to possess a professional certificate from provincial 
construction departments.

 An applicant for registration as a practitioner in a branch of engineering 
that is not regulated in the Construction Law is required to possess a Degree 
of Bachelor of Engineering and should have acquired not less than 4 years of 
relevant practical experience in such professional engineering work in the 
branch of engineering and at such level of responsibility as to be sufficiently 
competent for registration. 

Where the applicant is engaged in full-time teaching or research work, 
such relevant practice experiences for period of not less than 6 years in the 

branch of engineering may be acceptable to the MoC. 
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A comprehensive report of professional engineering training and 

experience shall be submitted as proof of applicant’s practice experiences. 

The report shall include details of the duration and a description of the practice 

experience, as detailed below: 

The report should fully describe the professional engineering training 

and experience since graduation. The report, which shall be about 2,000 words, 

must not be a mere inventory of work prepared and executed but must 

described the tasks on which an applicant has been employed, whether in 

investigation, planning, design, construction, manufacture or research. 

The report shall include detailed accounts of projects and their cost/

value carried out in chronological sequence and the applicant’s degree of 

responsibility and precise position occupied. He shall enlarge on any special 

problems encountered, and on areas which he has specialized or obtained 

exceptionally good experience. 

The monitoring committee may conduct a professional interview with 

the applicant. The monitoring committee will appoint an Assessment Panel 

for the purpose of ascertaining the attributes gained in practical experience in 

engineering. The interview will be based on the applicant’s Report of Experience 

and the documents submitted. 

The main purpose of the professional interview is to assess: 

a. The nature and duration of this practical engineering experience; 

b. The applicant’s ability to plan, design and supervise the 
construction / operation of engineering work which shall ensure 
safety of life and safeguarding of public health or property; 

c. The applicant’s ability to carry out the professional duties 
effectively; and 

d. Ability to express his/her ideas. 
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The applicant may also be required by the Assessment Panel to: 

a. Submit drawings, calculations, and/or other documents duly 
certified by his superior or employer; 

b. Part of a feasibility study or a technical report for an engineering 
project, or a functional and economic comparison of design 
for an engineering system; 

c. A report incorporating research details an application of his 
research work in practice, where applicable. The report may 
be illustrated by drawing and must describe work actually 
carried out by the applicant; or 

d. Write an essay on a subject or subject selected by the 
Assessment Panel if it is considered necessary by the Panel. 

The applicant should also satisfy the monitoring committee as to his 

character and reputation, and should submit certificate of good conduct from 

2 referees. 

คู่มือวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 107



5.2 ภาษีของประเทศอาเซียน

ข้อมูลด้านภาษีประเภทต่างๆ ที่ประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียนคิดจาก

รายได้จากการประกอบธุรกิจหรืออาชีพในประเทศ มีลักษณะที่แตกต่างกันไป 

Brunei 
Tax rate 

Corporate in Brunei is taxed at the rate of 22% or 55%. Brunei does 
not currently levy any income tax on individuals and there is no sales tax or 
value added tax (VAT).

Brunei Taxation in General 

• No Personal Income Tax 

• There are no social security taxes in Brunei. However, all citizens 
must contribute 5% of their salary to a state-managed provident fund.

• Stamp duties are levied on a variety of documents in Brunei.

Properties under commercial use are subjected to property tax.

Myanmar 
Income Tax Rate   3% - 50%

Corporate Tax Rate  30%

Sales Tax / Service Rate    0% - 200% 

Withholding Tax  3.5% - 15%

Personal Income Tax

Individual income is taxed at the progressive rates ranging from 3% - 
50% in Myanmar. Foreigners are considered tax resident who will be taxed at 
the progressive rates between 3% - 30% if he/she is in Myanmar for 183 days 
or more. Non-resident foreigners are taxed at a flat rate of 35% or at the 
progressive rates mentioned above, whichever is greater.
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Indonesia 
Income Tax Rate    5% - 30%
Corporate Tax Rate  25%
Sales Tax / Service Rate 10%
Personal Income Tax
Individual income tax rates are progressive rate between 5% - 30% as 

shown below:
Rp 1 – 50,000,000    5%
Rp 50,000,001 – 250,000,000 15%
Rp 250,000,001 – 500,000,000 25%
Rp 500,000,001 and above 30%

Singapore 
Income Tax Rate   0% - 20%
Corporate Tax Rate 17%

Sales Tax / Service Rate   7%
Personal Income Tax
Individual income tax rates are progressive rate between 5% - 30% as 

shown below:
SGD 0 – 20,000 0%
SGD 20,000 – 30,000 3.5%
SGD 30,000 – 40,000 5.5%
SGD 40,000 – 80,000 8.5%
SGD 80,000 – 160,000 14%
SGD 160,000 – 320,000 17%
SGD 320,000 and above 20%
A non-resident individual (other than a director and actor) who exercises 

a short term employment in Singapore for not more than 60 days shall be 
exempt for tax in Singapore. However, individual resided in Singapore for not 
more than 60-183 days shall be taxed at a 15% tax rate.
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Laos
Income Tax Rate   5% - 25%
Corporate Tax Rate 28%
Value added tax   5%
Personal Income Tax
Laos individual income tax rates are progressive, up to 25%. Personal 

Income tax rates applicable to taxable income are as follows:
Kip 1 – 1,500,000   5%
Kip 1,500,001 – 4,000,000 10%
Kip 4,000,001 – 8,000,000 15%
Kip 8,000,001 – 15,000,000 20%
Above 15,000,000 25%

The Philippines
Income Tax Rate   5% - 32%
Corporate Tax Rate 30%
Sales Tax/ VAT rate 12%
Personal Income Tax
Income of residents in Philippines is taxed progressively up to 32%. 

Resident citizens are taxed on all their net income derived from sources within 
and without the Philippines. For nonresident, whether an individual or not of 
the Philippines, is taxable only on income derived from sources within the 
Philippines.

Php 0 – 10,000   5%
Php 10,000 – 30,000 10%
Php 30,000 – 70,000 15%
Php 70,000 – 140,000 25%
Php 250,000 – 500,000 30%
Php 500,000 and above 32%
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Cambodia
Income Tax Rate 0% - 20%

Corporate Tax Rate 20%

Sales Tax / Service Rate 10%

Personal Income Tax

Individual income tax rates are progressive, between 0% - 20% as 

shown below:

KHR 0 – 500,000   0%

KHR 500,001 – 1,250,000   5%

KHR 1,250,001 – 8,500,000 10%

KHR 8,500,001 – 12,500,000 15%

KHR 12,500,001 and above 20%

• For non-residents, only the Cambodian sourced salary is subject 

to Cambodian Tax regardless of the place of salary payment. 

The tax rate for non-residents is flat at 20%. 

• For residents, including Cambodian and individual presents in 

Cambodia for more than 182 days in any 12 month period, 

are taxed at the progressive rates as mentioned above. 

Employers must make monthly Tax on Salary declarations and 

payments not later than the 15th day of the succeeding month.
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Malaysia
Income Tax Rate 26%

Corporate Tax Rate 25%

Sales Tax / Service Rate   5% - 10%

Personal Income Tax

Malaysia individual income tax rates are progressive, up to 26%.

RM 0 - 2,500   1%

RM 2,501 – 5,000   3%

RM 5,001 – 10,000   3%

RM 10,001 – 20,000   7%

RM 20,001 –35,000 10%

RM 35,001 – 50,000 12%

RM 50,001 – 70,000 19%

RM 70,001 – 100,000 24%

RM 100,001 – 150,000 26%

RM 150,001 – 250,000 26%

Above RM 250,000 26%

An individual is considered tax resident if he/she is in Malaysia for 182 

days or more in a calendar year.
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Vietnam
Personal Income Tax 
Vietnam personal income tax rates are progressive to 35%. Nonresidents 

are taxed at a flat tax rate of 20%. Non-employment income is taxed at rates 
from 0.1% to 25%.

Individuals are responsible for self-declaration and payment of tax.
VND 0 - 60,000,000   5%
VND 60,000,000 - 120,000,000 10%
VND 120,000,000 - 216,000,000 15%
VND 216,000,000 - 384,000,000 20%
VND 384,000,000 - 624,000,000 25%
VND 624,000,000 - 960,000,000 30%
Above VND 960,000,000 35%
Residents - Other tax rates on resident individuals

Taxable Income per year (VND) Tax Rate

Income from capital investment, copyright and franchise activities
Non-residents - Other tax rates on non-resident individuals

5%

Income from business and production of goods 1%

Income from business and production of services 5%

Manufacturing, construction, transport and other activities 2%

Salary and wages 20%

Income from capital investment 5%

Transfer of capital 0.1%

Transfer of real estate 2%

Copyright and franchise activities 5%

Lottery wins, inheritance and gifts which are securities, capital or 
assets

10%
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All residents and non-residents are subject to Personal Income Tax in 
Vietnam. A resident is liable to pay tax on income sourced in Vietnam as well 
as on the portion of income from foreign sources (except for non-taxable 
income, including income from real estate transferred between a husband, 
wife and blood-relations, scholarships, and overseas remittances).

Residence – An individual is resident if he/she:

  (1) spends 183 days or more in the aggregate in a 12-month 
period in Vietnam starting from the date the individual 
arrives in Vietnam; 

  (2) maintains a residence in Vietnam; or

  (3) has leased a residence for 90 days or more in a tax year.

Deductions:  Available for family considerations for residents, 
comprising children under 18, unemployed spouses and 
elderly and unemployed parents.
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5.3 วัฒนธรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี

ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ  ทั้งที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันเป็นผลมาจากปัจจัยทาง

ภูมิศาสตร์ รากฐานทางวัฒนธรรมและการนับถือศาสนา ซึ่งจะสรุปให้เห็นเป็น

ภาพรวมได้ ดังนี้

1. ศาสนา ศาสนาส�าคัญที่เผยแผ่เข้ามาและได้รับการยอมรับนับถือจาก

ชนชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็น

ศาสนาที่ผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา ล้วนนับถือ 

ดังนั้นประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ลัทธิความเชื่อต่าง ๆ ของพม่า ลาว

กัมพูชา ก็จะคล้ายคลึงกับคนไทย เช่น การท�าบุญตักบาตร การสวดมนต์

ไหว้พระ การให้ความเคารพพระสงฆ์ การนิยมให้บุตรหลานเข้ารับการ

อุปสมบท เป็นต้น

 ส�าหรับประเทศมาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ประชากรส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาอสิลาม จึงมวีฒันธรรมแบบอสิลาม ประเทศฟิลปิปินส์ได้รบัอทิธพิล

จากครสิต์ศาสนา ประเทศสงิคโปร์และเวยีดนาม นบัถอืหลายศาสนา โดย

นับถือลัทธิธรรมเนียมตามแบบจีนเป็นหลัก
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2. ภาษา ประเทศเพือ่นบ้านทีม่กีารพดู เขยีน คล้ายคลงึกบัไทยกค็อื ลาวเพยีง

ชาติเดียวเท่านั้นส่วนชาติอื่นๆก็จะใช้ภาษาของตน ไม่ว่าจะเป็นพม่า 

เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ โดยที่ภาษาอังกฤษและภาษาจีนจะเป็น

ภาษากลางที่ใช้ติดต่อกันได้ทั่วทั้งภูมิภาค

3. ประเพณีพิธีกรรม หากชาติใดที่มีรากฐานการนับถือศาสนาเป็นพระพุทธ

ศาสนา ประเพณี พธิกีรรมต่างๆ กจ็ะคล้ายคลงึกบัของไทย เช่น การท�าบญุ

เล้ียงพระ การเวยีนเทยีนเนือ่งในวนัส�าคัญทางศาสนา ประเพณเีข้าพรรษา 

เป็นต้น ส่วนประเพณีอืน่ๆ ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัศาสนา พบว่าหากเป็นประเทศ

ทีม่พีรมแดนตดิต่อกบัไทย เช่น พม่า ลาว กมัพชูา กจ็ะมีประเพณหีลายอย่าง

คล้ายคลึงกับไทย เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เพียงแต่

รายละเอียดของการจัดพิธีจะแตกต่างกันออกไป

 ขณะเดียวกันวัฒนธรรมไทยในการแสดงความเคารพ โดยการไหว้ของ

คนไทย ชาติเหล่านี้ก็จะมีธรรมเนียมการไหว้เช่นเดียวกัน

 ส�าหรับชาติอื่นๆ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนจะมีประเพณีพิธีกรรม

ตามแบบอิสลาม เวียดนามกับสิงคโปร์จะมีประเพณีพิธีกรรมตามแบบจีน

และมวีฒันธรรมตะวนัตกเข้ามาผสมผสาน ส่วนชาตทิีม่แีบบแผนประเพณี

พิธีกรรมเหมือนอย่างตะวันตก คือ ฟิลิปปินส์

4. อาหาร อาหารของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่

จะประกอบด้วยข้าว พืชผัก และเนื้อสัตว์ท่ีหาได้ง่ายในท้องถ่ิน การปรุง

อาหารโดยมากจะใช้เครื่องเทศประเภท กะทิ น�้ามันรสชาติจัดจ้าน โดย

อาหารของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีอยู ่อย่าง

หลากหลาย สีสันดูน่ารับประทาน รสชาติเผ็ดร้อน ประเทศที่รับประทาน

อาหารไม่แตกต่างจากคนไทยก็ยังคงเป็นพม่า ลาว กัมพูชา ขณะเดียวกัน

ก็มีอาหารจากชาติอื่นๆ เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี เข้ามาเผยแพร่ด้วย
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5. การแต่งกาย ผูค้นในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ หากไม่นบัชุดพืน้เมอืง

และชุดประจ�าชาติแล้ว จะแต่งกายไม่แตกต่างกัน กล่าวคือสังคมเมืองใน

ปัจจุบัน ผู้ชายสวมเสื้อ กางเกง ส่วนผู้หญิงสวมเสื้อ กางเกง หรือกระโปรง

แต่ในชนบทผูห้ญงิจ�านวนมากกย็งัคงสวมใส่ผ้าซิน่กนัอยู ่ทัง้นีช้ดุประจ�าชาติ

ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีไม่

เหมือนกัน ท�าให้เมื่อดูแล้วสามารถบอกได้ทันทีว่าชุดแต่งกายนั้นๆ 

เป็นของชนชาติใด

 กล่าวโดยสรปุวฒันธรรมไทย เป็นสิง่ดีงามทีบ่รรพบุรษุของเราได้สัง่สมและ

สืบทอดต่อกันมาจนเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย อย่างไร

กต็ามประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้านทีใ่กล้ชดิและมดีนิแดนตดิต่อกนั

เช่น ลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย จะมีวัฒนธรรมบางส่วนที่คล้ายคลึงกัน

หรือมมีติความเชือ่และประเพณทีีเ่หมอืนหรอืคล้ายกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่

ด้านศาสนา เช่น พระพุทธศาสนา เป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดประเพณีที่

คล้ายคลึงกัน ส่วนศาสนาอิสลามในมาเลเซีย ก็จะพบว่ามีความคล้ายคลึง

กับจังหวัดชายแดนทางภาคใต้แต่กลับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างออกไป

เช่น สิงคโปร์ บรูไน ก็จะท�าให้มีวัฒนธรรมบางอย่างที่แตกต่างกับของไทย 

ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรม นอกจากจะเป็นสิ่งที่สร้างความเป็น

อนัหนึง่อนัเดียวกนัของคนในชาติ ความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็น

ชาติแล้ว วัฒนธรรมยังท�าให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี ความรู้สึกเป็นบ้านพี่

เมืองน้องกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

คู่มือวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 117



5.4 ข้อควรทราบ

1. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

• ประชาชนของประเทศในกลุม่อาเซยีนสามารถท�าวซ่ีาทีต่รวจคนเข้าเมอืง 

(ตม.) ที่ประเทศบรูไนฯ มีระยะเวลาอยู่ในบรูไนฯได้ 2 สัปดาห์

• ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลืองเพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์

• การทักทายจะจับมือกันเบาๆ และสตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ

• การใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพ แต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทน

• จะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น

• สตรีเวลานั่งจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชายและไม่ส่งเสียงหรือหัวเราะดัง

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

• เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงพนมเปญ โดยกรอกแบบฟอร์ม Visa 

on Arrival พร้อมยื่นรูปถ่ายและค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐ

• ผู้ที่เดินทางเข้ากัมพูชา และประสงค์จะอยู่ท�าธุรกิจเป็นระยะเวลาเกิน 

3 เดือน ควรฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์ และไวรัสเอและบี

3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

• ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของ หรือรับประทานอาหาร คนมุสลิม

อินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ

• ไม่จับศีรษะคนอินโดนีเซียรวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก

• การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษ

หนัก อาทิ การน�าเข้าและรอบครองยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต

• บทลงโทษรนุแรงเกีย่วกบัการค้าและส่งออกพชืและสตัว์กว่า 200 ชนดิ 

จึงควรตรวจสอบก่อนซื้อหรือน�าพืชและสัตว์ออกนอกประเทศ
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4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao 
People’s Democratic Republic of Lao PDR)

• ลาว มีตัวอักษรคล้ายของไทย ท�าให้คนไทยอ่านหนังสือลาวได้ไม่ยากนัก 

ส่วนคนลาวอ่านหนังสือไทยได้คล่องมาก

• ลาวขับรถทางขวา

5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

• ผูท้ีน่บัถอืศาสนาอสิลามจะได้รบัสทิธพิเิศษ คอื เงนิอดุหนนุทางด้านการ

ศึกษา สาธารณสุข การคลอดบุตรงานแต่งงานและงานศพ

• มาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลายเช้ือชาติ ชาติพันธุ์ในมาเลเซีย

ประกอบด้วยชาวมาเลย์ กว่าร้อยละ 40 ที่เหลืออีกกว่าร้อยละ 33 เป็น

ชาวจีนร้อยละ10 เป็นชาวอินเดีย และ อีกร้อยละ 10 เป็นชนพื้นเมือง

บนเกาะบอร์เนียว

6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)

• การเข้าไปประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ในลักษณะต่างๆ เช่น การลงทุน

ร่วมกับฝ่ายฟิลิปปินส์จ�าเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียด โดย

เฉพาะในด้านกฎหมาย การจดทะเบยีนภาษ ีและปัญหาทางด้านแรงงาน 

เป็นต้น

7. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

• หน่วยราชการเปิดท�าการวันจนัทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.-13.00 น. 

และ 14.00 น. – 16.30 น. และวันเสาร์ เปิดท�าการระหว่างเวลา 

08.00 น. – 13.00 น.

• การหลบหนีเข้าสิงคโปร์และประกอบอาชีพเร่ขายบริการผิดกฎหมาย 

จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง

• การลกัลอบน�ายาเสพติด อาวธุปืนและส่ิงผดิกฎหมายอืน่ๆ จะได้รบัโทษ

อย่างรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต
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8. สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)

• หน่วยงานราชการ ส�านักงาน และองค์กรให้บริการสาธารณสุข 

เปิดท�าการระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์

• เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารที่ท�าการต่างๆ ของรัฐ

• หากน�าเงินตราต่างประเทศติดตัวเข้ามามากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

ต้องแจ้งให้ศุลกากรเวียดนามทราบ

• การน�าเงินตราออกประเทศมากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องได้รับ

อนุญาตจากธนาคารแห่งชาติหรือธนาคารกลางในท้องถิ่นก่อน มิเช่นนั้น

จะถูกยึดเงิน

• บทลงโทษของเวียดนามในคดียาเสพติดการฉ้อโกงหน่วยงานของรัฐมี

โทษประหารชีวิต
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