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     กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนวิชำชีพเข้ำสู่ตลำดอำเซียน  
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1. เป็นตลำดและฐำนกำรผลิตร่วม 

เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี 
เคลื่อนย้ายบริกำรอย่างเสรี 

เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี 
เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสร ี
เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น 

AEC 

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ( ASEAN Economic Community: AEC ) 

2. สร้ำงเสริมขีดควำมสำมำรถแข่งขัน 
e-ASEAN 

นโยบายภาษี 

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 
นโยบายการแข่งขัน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การคุ้มครองผู้บริโภค 

3. กำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงเสมอภำค 

สนับสนุนการพัฒนา SMEs 

ลดช่องว่ำงกำรพัฒนำ 
ระหว่ำงสมำชิกเก่ำ-ใหม่ 

4. กำรบูรณำกำรเข้ำกับเศรษฐกิจโลก 

จัดท า FTA กับประเทศนอกภูมิภาค 

ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ 
สร้างเครือข่ายการผลติ จ าหน่าย 

ปี 2015 
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จำก AEC สู่ MRAs 
• AEC 
• ASEAN Single Market and Production Base 
• กำรเปิดเสรีด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนฝีมือ 

• กำรเปิดเสรีด้ำนกำรค้ำบริกำรอำเซียน 
• MODE 4 : กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนวิชำชีพ 

• กำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำบริกำร 
• MRAs 7+1 ข้อตกลงยอมรับร่วม 7 วิชำชีพ และ 1 ภำคบริกำร 
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ASEAN Connectivity 
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โอกำสของไทย 

MRAs 

ASEAN 
Connectivity 

ศูนย์กลำงของ
ตลำดแรงงำนและ
อำชีพที่หลำกหลำย 
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Modes of supply  

Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 

การบริการขา้มพรมแดน 
 (Cross-border Supply)  

การบริโภค 
ในต่างประเทศ  

(Consumption Abroad)  

การจดัตั้งธุรกิจ 
เพื่อให้บริการ 
(Commercial 

Presence) 

การให้บริการโดย 
บุคคลธรรมดา 
(Presence of 

Natural Person) 



รูปแบบกำรค้ำบริกำร: 

Mode 1:  

การให้บริการข้ามพรมแดน 

Mode 2:  

การเดินทางไปบริโภคในต่างประเทศ 

Mode 3:  

การจัดตั้งธุรกิจ 

Mode 4:  

การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 
ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
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กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนวิชำชีพเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
ตำมมำตรฐำนอำเซียน: กรณีศึกษำวิชำชีพวิศวกรรม 



หลักกำรและเหตุผล  

ASEAN 
Economic 
Blueprint 

ASEAN 
Economic 

Community 

Single Market  
and  

Production Base  

เงนิทุน 

สนิคา้ 

บรกิาร 

แรงงาน 
ฝีมอื 

การเปิดเสรี 
- Market Access 

- National Treatment 

การอ านวย 
ความสะดวก 

Freer 
Flows 

AIA 

AFAS: Mode 4 

ระดบัวชิาชีพ 

มาตรฐานในการประกอบอาชีพ/ วิชาชีพ 
MRA 



ระดับความตกลง สาขาวิชาชีพ ว/ด/ป ท่ีลงนาม 

Mutual Recognition Arrangement (MRA) Engineering Services  9 ธ.ค. 2548  

Mutual Recognition Arrangement (MRA) Architectural Services 19 พ.ย. 2549 

Mutual Recognition Arrangement (MRA) Nursing Services 8 ธ.ค. 2549 

Mutual Recognition Arrangement (MRA) Medical Practitioners 25 ก.ค. 2551 

Mutual Recognition Arrangement (MRA) Dental Practitioners 25 ก.ค. 2551 

Framework Arrangement for the 
Mutual Recognition 

Surveying Qualifications 19 พ.ย. 2549 

MRA Framework Accountancy Services 25 ก.ค. 2551 



ตลาดวิชาชีพวศิวกรรมในภูมิภาคอาเซียน 

• สาขาวิศวกรรมในกลุ่มอาเซียนมี  
มากมายหลายสาขาตามท่ีแต่ละ
ประเทศจะก าหนดขึ้น 

•  วิศวกรรมโยธา 
   (Civil or Structural Engineering)  
•  วิศวกรรมเครื่องกล 
   (Mechanical Engineering)  
•  วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      
   (Electrical/Electronic Engineering) 

 สาขาร่วม 



การเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรมและการปฏิบัติวิชาชีพของแต่ละประเทศในกลุ่ม
อาเซียน มีความแตกต่างกันและไม่สอดรับกัน 

ในเชิงเกณฑ์เง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตหรือข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพ 

การศึกษา  ระดับปริญญาตรี ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และไทย  

ระดับอนุปริญญาทางวิศวกรรม เช่น เวียดนาม  (มีข้อก าหนด
เพิ่มเติมที่โยงกับเงื่อนไขด้านประสบการณท์ างานและการฝึก
ปฏิบัติงาน) 

สิงคโปร์และมาเลเซีย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Washington Accord (WA) ซึ่งเป็น
ข้อตกลงทางด้านวิศวกรรมระหว่างประเทศ และยังได้มีการท า Accreditation กับ
ประเทศอื่นๆ ที่ถือได้ว่าเป็นผู้น าการศึกษาด้านวิศวกรรมของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น เป็นต้น 



กำรฝึกงำน ประสบกำรณ์ท ำงำนวิชำชีพ กำรทดสอบ  

บางประเทศไม่มีข้อก าหนด  
บางประเทศก าหนดเป็นเงื่อนไขเพียงส่วนเดียว 
บางประเทศก าหนดเป็นเง่ือนไขไว้ 2 ส่วน 
เวียดนามจัดให้เป็นข้อก าหนดที่ต้องมีทั้ง 3 ส่วน  

กำรควบคุมกำรปฏิบัติวิชำชีพ  

การก าหนดให้บริการด้านวิศวกรรมเป็นวิชาชีพควบคุม: เกือบทุกประเทศใน
อาเซียน (ขึ้นทะเบียน / ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) 

บางประเทศ เช่น เวียดนามและพม่า ยังไม่มีองค์กรวิชาชีพท่ีก ากับดูแล
บริการวิชาชีพวิศวกรรมโดยตรง 



• ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอน
ของการด าเนินการภายในให้เป็นไปตามข้อผูกพันการเปิดเสรี
การค้าบริการชุดท่ี 7 พ.ศ. 2552 แต่หลายประเทศยังไม่สามารถ 
ด าเนินการตาม AEC Blueprint ได้ เช่น บริการวิชาชีพวิศวกรรม
ของฟิลิปปินส์ยังอยู่ในกิจกรรมท่ีสงวนไว้ตามกฎหมายส าหรับชาว
ฟิลิปปินส์ (Negative List)  



MRA on Engineering Services 

• ข้อตกลงการยอมรับร่วมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานวิชาชีพบริการ
ทางวิศวกรรมในอาเซียน 

• เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายบริการในส่วนของ 
Mode 4  หรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนนั้น  

• อาเซียนได้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการ
วิศวกรรมมาตั้งแต่ 9/12/2548  
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• ไม่ได้มีสถานะเป็นการเปิดเสรีการค้าบริการโดยตรง  
         เนื่องจากไม่ได้เป็นการลดมาตรการกีดกันทางการค้า  
• เป็นมาตรการอ านายความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ

วิศวกรรมภายในภูมิภาคอาเซียน ในลักษณะของการลดขั้นตอนใน
กระบวนการท่ีวิศวกรจากประเทศอาเซียนหนึ่งจะให้บริการทาง
วิชาชีพในตลาดแรงงานวิชาชีพของอีกประเทศสมาชิกหนึ่งของ
อาเซียน 



•การลดขั้นตอนการพิจารณาสมรรถนะ
ในการประกอบวิชาชีพในประเทศ
ปลายทาง  
•ไม่ต้องมีการเทียบเคียงคุณสมบัติเชิง
สมรรถนะทางวิชาชีพ หรือยื่นขอสอบ
คุณภาพหรือคุณสมบัติเชิงสมรรถนะ
ทางวิชาชีพนั้นใหม่ (re-examination) 
หลังจากท่ีวิศวกรหนึ่งๆเป็นผู้ผ่านการ
สอบทางวิชาชีพและมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในประเทศต้นทางของ
ตนมาแล้ว  

•ประเทศปลายทางจะให้การยอมรับ
คุณสมบัติเชิงสมรรถนะส าหรับผู้ที่
ขึ้นทะเบียนเป็น วิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน (ASEAN Chartered 
Professional Engineer: ACPE)  



ขอท างาน และ 
ได้รับอนุญาตโดย 

ต้องประกอบ
วิชำชีพ  
ร่วมกับวิศวกร
วิชำชีพของ
ประเทศผู้รับ  
หนึ่งคนหรือ
มำกกว่ำ 

ไม่เป็นกำรประกอบ
วิชำชีพเพียงล ำพัง 

วิศวกรวิชำชีพต่ำงด้ำว
จดทะเบียน  

ผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้าน
วิชาชีพ (PRA)  

ของประเทศผู้รับ 

ให้ท างานได้ 

 

 
 

 
 

วิศวกรวิชำชีพอำเซียน 
(ACPE)  

ภำยในขอบข่ำย
งำนตำมควำม
ช ำนำญของตน 

ผูกพันด้วยหลักปฏิบัติวชิาชีพ
ของท้องถิ่นและสากล ด้าน

จรรยาบรรณและความประพฤติ
ที่ใช้บังคับโดยประเทศ

แหล่งก าเนิด 
 



(1) ส าเร็จระดับปริญญาทาง
วิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับ
โดยองค์กรด้านการรับรอง

วิศวกรรมวิชาชีพ ทั้งในประเทศ
แหล่งก าเนิดหรือประเทศผู้รับ 

(4) ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการ
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) 

ของประเทศแหล่งก าเนิด 

(3) มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ
และมีความหลากหลายมาไม่ต่ า
กว่า 7 ปี หลังจบการศึกษา และ

ต้องได้รับผิดชอบงานด้าน
วิศวกรรมที่เด่นชัดแล้วอย่างน้อย 

2 ปี 

(2) ขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาตที่ยังมีผล
ในปัจจุบัน เพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ในประเทศแหล่งก าเนิด ซ่ึงออกให้โดยผู้มี
อ านาจก ากับดูแลด้านวชิาชีพ (PRA) ของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

คุณสมบัติ
วิศวกรวิชำชีพ

อำเซียน (5) ได้รับใบรับรองจากผู้มีอ านาจก ากับ
ดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศ

แหล่งก าเนิด และไม่มีประวัติการกระท า
ผิดอย่างร้ายแรง ในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม 

มีสิทธิขอสมัครต่อ 
คณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) เพื่อได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็น วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) 
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(2) เป็นวิศวกรหัวหน้าหรือระดับสูง (ไม่ใช่ใน
ต าแหน่งผู้ช่วย) ที่รับผิดชอบงานวิศวกรรมที่

ต้องใช ้
• แนวคิดใหม่ 
• เทคโนโลยีใหม่ 
• วิธีการท างานใหม่ 
• ทางแก้ปัญหาใหม่ 
• เทคนิคใหม่ 
 

ประสบการณ์งาน
วิศวกรรมที่ทัดเทียม

กับ ข้อ 1 ถึง 3  

(1) เป็นวิศวกรหัวหน้าหรือระดับสูง (ไม่ใช่ใน
ต าแหน่งผู้ช่วย) ที่รับผิดชอบงานวิศวกรรมที่

ด าเนินการอย่างซับซ้อน ได้แก่ 
• สถานที่มีความซับซ้อน 
• โครงสร้างอื่นๆ อยู่ใกล้กับโครงสร้างที่วางแผน 
• มีเง่ือนไขด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่

เข้มงวด 
• ตารางการก่อสร้างที่แน่น 
• มีหน่วยงานผู้มีอ านาจจ านวนมากที่ต้องด าเนินงาน

ประสาน 
• ยากล าบากในการประชาสัมพันธ์ 

ประสบกำรณ์  
2 ปี 

(3) เป็นวิศวกรหัวหน้าหรือระดับสูง (ไม่ใช่ในต าแหน่งผู้ช่วย) 
ที่รับผิดชอบงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่แตกต่าง

หลากหลาย 
• งานวิศวกรรมที่ต้องใช้ความช านาญในหลากหลายสาขา 
• งานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายในสาขาที่
แตกต่าง หรือที่ต้องประสานร่วมกันระหว่างวิศวกรใน
หลากหลายสาขา 
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1. ภาคีวิศวกร (Associate Engineer) 
2. ภาคีวิศวกรพิเศษ (Adjunct Engineer) 
3. สามัญวิศวกร (Professional Engineer) 
4. วุฒิวิศวกร (Senior Professional Engineer) 
 

กำรปฏิบัติวิชำชีพวิศวกรรมของไทย 

Years of experience 

      0 
      0 
      3 
             5 
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มาเลเซีย 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

บรูไนดารุสซาราม 

ผู้มีอ ำนำจก ำกับ

ดูแลด้ำนวิชำชีพ  

สหภาพพม่า 

ราชอาณาจักรไทย 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

PRA: คณะกรรมการ
วิศวกรมาเลเซยี 

PRA: กระทรวงการพัฒนา 

PRA: ส านักงานใหญ่งานสาธารณะ 
กระทรวงการก่อสร้าง 

PRA: สภาวิศวกร 

PRA: คณะกรรมการพัฒนาการ
บริการก่อสร้างแห่งชาติ 

PRA: คณะกรรมการ
วิศวกรวิชาชีพสิงคโปร ์

 

PRA: กระทรวงการก่อสร้าง 

PRA: กระทรวงการบริหารท่ีดิน การ
วางผังเมือง และการก่อสร้าง 

PRA: สหภาพลาวแห่ง
สมาคมวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรม 

PRA: คณะกรรมาธิการด้านกฎระเบียบวิชาชีพ 
และคณะกรรมการก ากับดูแลวิชาชีพด้าน

วิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้มีอ ำนำจก ำกับดูแลด้ำนวิชำชีพ (PRA) 
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คุณสมบัติ 
• มีประสบการณ์ด้าน

การฝึกงานในบริษัทท่ี
ให้บริการด้าน
วิศวกรรม โดยมีวิศวกร
วิชาชีพเป็น พี่เลี้ยง 
 

• ระบบ Internship 
(ฝึกงาน) ส าหรับนิสิต
นักศึกษา 
• ความเพียงพอของบริษัท

ท่ีจะรองรับ 

 ระบบการเก็บคะแนน
สะสมจากการฝึกอบรม
สัมมนาในวิชาชีพสถาปนิก 

ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย
และระเบียบที่ใช้บังคับของ
ประเทศผู้รับ 

ผูกพันด้วยกฎหมายและ
ระเบียบที่ใช้บังคับของ
ประเทศผู้รับ 

กำรสัมมนำ ‘เตรียมวิศวกรไทยใหก้้ำวไกลสู่ AEC’ : 3 ธันวำคม 2557 : ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 



 
 
 
 •ภำษำอังกฤษ และภำษำ & 

วัฒนธรรม ของประเทศสมำชิก
อำเซียนที่เป็นเป้ำหมำยในกำร
เป็นประเทศรับ 
•กำรจัดระเบียบ และวำงแผนชีวิต

ตนแต่เน่ินๆ และต่อเน่ือง 
•กำรเป็นผู้รับผิดชอบด้วย

ตนเองต่อกำรด ำเนินงำน 
•กำรร่วมงำนกับผู้อื่น 
•ควำมหลำกหลำย และควำม

ต่อเนื่องด้ำนประสบกำรณ์ 
•กำรตระหนักในคุณค่ำแห่ง

จรรยำบรรณ 
 

•การตระหนักต่อโอกาสที่เปิดกว้าง 
•ความรู้ ความเข้าใจ ต่อการเข้าสู่
โอกาสที่เปิดกว้างมากข้ึน 
•การติดตามการด าเนินงานและ
บทบาทของสภาสถาปนิก 

นัยต่อกำรเตรียมตัวของวิศวกรไทย  
นิสิตนักศึกษำ และหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
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สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม :  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
                                 ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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   Tel: +662 2161894 - 7  Fax: +662 2161898 - 9 
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