- ร่ างคําแปลอย่ างไม่ เป็ นทางการ ข้ อตกลงยอมรับร่ วมของอาเซียนด้ านบริการสถาปัตยกรรม
รัฐบาลแห่ งบรู ไน ดารุ สซาราม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนี เซี ย สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซี ย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐสิ งคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และ
สาธารณรั ฐสังคมนิ ยมเวียดนาม ในฐานะประเทศสมาชิ กของสมาคมประชาชาติ แห่ งเอเชี ยตะวันออก
เฉียงใต้ (จากนี้จะเรี ยกรวมกันว่า “อาเซียน” หรื อ “ประเทศสมาชิกอาเซียน”);
ตระหนักถึง วัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงอาเซียนด้านบริ การ (จากนี้จะเรี ยกว่า AFAS) ซึ่งจะเป็ นการ
เสริ มสร้างความร่ วมมือด้านบริ การระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและความสามารถ
ในการแข่งขัน สร้างความหลากหลายด้านความสามารถในการผลิต และการให้และกระจายการบริ การของ
ผูใ้ ห้บริ การของตนระหว่างอาเซี ยนและนอกอาเซี ยน และเพื่อเปิ ดเสรี การค้าบริ การโดยขยายทั้งในเชิงลึก
และเชิงกว้างของการเปิ ดเสรี ให้เกินไปกว่าที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ผกู พันไว้ภายใต้ความตกลงทัว่ ไปว่า
ด้วยการค้าบริ การ (จากนี้จะเรี ยกว่า “GATS”) โดยมุ่งหวังให้เกิดการค้าบริ การอย่างเสรี ;
รับทราบถึง ข้อ 5 ของ AFAS ระบุวา่ ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจยอมรับ การศึกษาหรื อประสบการณ์ที่
ได้รับ เงื่อนไขที่บรรลุ และ ใบอนุญาตหรื อใบรับรองที่ออกให้ ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น เพื่อ
วัตถุประสงค์ของการอนุญาตหรื อรับรองผูใ้ ห้บริ การ;
รับทราบถึง ผลการตัดสิ นใจในแถลงการณ์บาหลีซ่ ึงได้รับการรับรองในการประชุมสุ ดยอดอาเซียนที่จดั ขึ้น
ในปี ค.ศ. 2003 ซึ่งเรี ยกร้องให้จดั ทําความตกลงยอมรับร่ วม (จากนี้จะเรี ยกว่า “MRA”) ด้านคุณสมบัติใน
บริ การด้านวิชาชีพหลักภายในปี ค.ศ. 2008 เพื่ออํานวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี สาํ หรับ
นักวิชาชีพ/แรงงานชํานาญการ/ผูม้ ีความสามารถพิเศษ ในอาเซียน; และ
รับทราบถึง แนวทางการทํางานร่ วมกันของสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมนานาชาติ (จากนี้จะเรี ยกว่า
“UIA”) ซึ่งเป้ ฯมาตรฐานสากล ซึ่งจะใช้เป็ นส่ วนในการอ้างอิงข้อมูลต่างๆ ใน MRA หรื ออื่นใดที่ประเทศ
สมาชิกเห็นพ้องกัน; และ
ปรารถนา ที่จะให้มี MRA ที่เป็ นรู ปแบบสามัญสําหรับบริ การสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่
ความสามารถด้านวิชาชีพโดยส่ งเสริ มการเคลื่อนย้ายของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนความชํานาญ
ประสบการณ์ และ แนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของประเทศสมาชิกอาเซียน;
จึงได้ ตกลง ข้อตกลงยอมรับร่ วมของอาเซียนด้านบริ การสถาปัตยกรรม (จากนี้จะเรี ยกว่า “ข้อตกลงฯ”)
ดังต่อไปนี้:
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ข้ อ 1
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของความตกลงฯ คือ:
1.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพบริ การสถาปั ตยกรรม; และ
1.2 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อที่จะส่ งเสริ มการยอมรับแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุดด้านมาตรฐานและคุณสมบัติ
1.3 เพื่อสร้างความร่ วมมือของกลุ่มอาเซียนโดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความยุติธรรมทั้งในเรื่ องของการใช้
ทรัพยากร และผลประโยชน์โดยผ่านความร่ วมมือด้านการวิจยั
1.4 เพื่อส่ งเสริ ม อํานวยความสะดวก และจัดตั้งการยอมรับซึ่งกันและกันของสถาปนิกและจัดทํามาตรฐาน
และข้อตกลงร่ วมกันในการเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศอาเซียน
ข้ อ 2
นิยาม
สําหรับในข้อตกลงฯ เว้นเสี ยแต่ในบริ บทได้กาํ หนดเป็ นอื่น:
2.1 การรับรอง หมายถึงการรับรองด้านคุณภาพของสถาปนิกที่จบการศึกษาโดยองค์กรวิชาชีพแห่งชาติ
2.2 สถาปนิก หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติในกลุ่มประเทศอาเซี ยนและได้รับการประเมินจากผูม้ ี
อํา นาจกํา กับ ดู แ ลด้า นวิ ช าชี พ (PRA) ของประเทศที่ เ ข้า ร่ ว มในสมาชิ ก อาเซี ย นแล้ว ว่ า มี ค วามรู ้
ความสามารถ จรรยาบรรณ และผ่านการรับรองทางด้านกฎหมายให้ประกอบวิชาชี พสถาปั ตยกรรม
และยื่นขอสมัครต่อผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ประเทศสมาชิกอาเซี ยนอาจจะมีระบบการ
ขนานชื่อที่ต่างกัน และความต้องการเพื่อคําศัพท์เฉพาะอันนี้
2.3 บริการสถาปัตยกรรม หมายถึงกิจกรรมที่อยูภ่ ายใต้การจําแนกประเภทผลิตภัณฑ์กลาง (จากนี้จะเรี ยกว่า
“CPC”) รหัส 8671 ขององค์การสหประชาชาติ
2.4 การประเมิน หมายถึงกระบวนการเฉพาะสําหรับการรายงานหรื อเปรี ยบเทียบการบรรลุถึง หลักเกณฑ์
มาตรฐาน หรื อ หลักอ้างอิง
2.5 หลักอ้างอิง หมายถึงระดับที่ตกลงกันซึ่งผูอ้ ื่นสามารถวัดได้
2.6 การรับรอง หมายถึงการออกใบรับรองหรื อใบอนุญาตแก่บุคคลที่บรรลุเงื่อนไขตามที่กาํ หนดสําหรับ
การจดทะเบียน
2.7 ประเทศแหล่งกําเนิด หมายถึงกลุ่มประเทศอาเซียนที่สถาปนิกในวิชาชีพมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ด้านสถาปั ตยกรรม
2.8 หลักเกณฑ์ หรื อ มาตรฐาน หมายถึง ข้อกําหนดด้านคุณภาพที่จะต้องบรรลุ

ร่ างแปลอย่างไม่เป็ นทางการ MRA Architecture

3

2.9 สถาปนิกที่จบการศึ กษา หมายถึงบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติของประเทศสมาชิ กอาเซี ยนและสําเร็ จ
การศึกษาด้านสถาปั ตยกรรมขั้นสู งอย่างเป็ นที่น่าพอใจซึ่ งถูกประเมินว่าได้บรรลุหลักเกณฑ์ในด้าน
สาขาสถาปั ต ยกรรมตามที่ ก าํ หนดโดยองค์ก รวิ ช าชี พ ด้า นสถาปั ต ยกรรมที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ หรื อ
หน่วยงานของรัฐ
2.10 ประเทศผู้รับ หมายถึงประเทศที่สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ขออนุญาตทํางาน โดยจะประกอบ
วิชาชีพอย่างอิสระ หรื อร่ วมกับสถาปนิกวิชาชีพท้องถิ่นในประเทศผูร้ ับ ขึ้นอยูก่ บั กฎหมายของประเทศ
ผูร้ ับกําหนด ตามความเหมาะสม เพื่อประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม
2.11 การปฏิบัติสถาปั ตยกรรม หมายถึง การบริ การด้านวิชสาชี พสถาปั ตยกรรมที่เกี่ยวข้องไปยังเรื่ อง
ของการวางผังเมือง และการออกแบบผังเมือง การก่อสร้าง การอนุ รักษ์ การปรับปรุ งและดัดแปลง
อาคารหรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของกลุ่มอาคาร ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ วึ่งรวมถึง
กฎหมายวิชาชี พด้วย แต่อย่างไรก็ดี ไม่จาํ กัดในเรื่ องของการวางผังการใช้พ้ืนที่ การออกแบบชุ มชน
การศึ กษาที่ มีส่วนในเรื่ องของการตระเตรี ยมการออกแบบ การจัดทําหุ่ นจําลอง การจัดทําเอกสาร
ประกอบแบบ และเอกสารเทคนิ ค การประสานงานของเอกสารเทคนิ คอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอื่น
(วิศวกรที่ปรึ กษา นักวางผัง ภูมิสถาปนิ ก และที่ปรึ กษาผูช้ าํ นาญการอื่น) ตามความเหมาะสม และไม่
จํา กัด เศรษฐศาสตร์ ก ารก่ อ สร้ า ง ระบบบริ ก ารด้า นสัญ ญา การดู แ ลและการควบคุ ม ดู แ ลของการ
ก่อสร้างและจัดการโครงการ
2.12 ผู้มีอาํ นาจกํากับดูแลด้ านวิชาชีพ (PRA) หมายถึงองค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมาย หรื อหน่วยงานที่
ได้รับอํานาจจากองค์กรของรัฐดังกล่าวซึ่งมีหน้าที่กาํ กับดูแลการประกอบวิชาชีพให้บริ การ
สถาปัตยกรรม ตามรายชื่อที่ระบุในภาคผนวก 1 การปรับปรุ งแก้ไขรายชื่อองค์กรหรื อหน่วยงาน
สามารถกระทําได้โดยประเทศสมาชิกอาเซียนและแจ้งต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศโดย
เลขาธิการอาเซียน ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจมีชื่อเรี ยกที่แตกต่างกันไปสําหรับคํานิยามนี้
2.13 การยอมรับ หมายถึงการยอมรับโดยหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจในการแสดงถึงความสอดคล้องกับเงื่อนไข
2.14 สถาปนิกวิชาชีพต่ างด้ าวจดทะเบียน (RFA) หมายถึงสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ที่ขอทํางานและ
ได้รับอนุ ญาตโดยผูม้ ีอาํ นาจกํากับดู แลด้านวิชาชี พ (PRA) ของประเทศผูร้ ั บ ให้ทาํ งานได้ โดยจะ
ประกอบวิชาชีพอย่างอิสระ หรื อร่ วมกับสถาปนิ กวิชาชีพท้องถิ่นในประเทศผูร้ ับ ขึ้นอยูก่ บั กฎหมาย
ของประเทศผูร้ ับกําหนด โดยให้อยูใ่ นแนวทางปฏิบตั ิวิชาชีพที่ปรากฏใน UIA Accord
2.15 การขึน้ ทะเบียน หมายถึงกระบวนการลงทะเบียนผูท้ ี่ได้บรรลุเงื่อนไขตามที่กาํ หนดภายในขอบข่าย
อํานาจ
2.16 UIA Accord หมายถึงแนวทางการประกอบวิชาชีพร่ วมกันของสมาคมสถาปนิกนานาชาติซ่ ึงมีการ
ปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานสากล
2.17 คําพูดในรู ปแบบเอกพจน์ให้รวมถึงแบบพหุพจน์ดว้ ย
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ข้ อ 3
การยอมรับ, คุณสมบัต,ิ และ สิ ทธิ
3.1 การยอมรับคุณสมบัติในการเป็ นสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA)
สถาปนิกวิชาชีพผูซ้ ่ ึงมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้:
3.1.1 สํ า เร็ จ ระดับ ปริ ญญาทางสถาปั ต ยกรรมที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ โดยองค์ ก รด้า นการรั บ รอง
สถาปัตยกรรมวิชาชีพไม่วา่ จะในประเทศแหล่งกําเนิดหรื อประเทศผูร้ ับ หรื อที่ได้รับการประเมิน
และยอมรับว่าเทียบเท่ากับระดับการศึกษาดังกล่าว การศึกษาสถาปั ตยกรรมต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ย
กว่า 5 ปี การศึกษาในระบบภาคการศึกษาปกติ ซึ่ งผ่านการรับรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยแล้ว
ในประเทศแหล่งกําเนิด หรื อการได้รับการยอมรับให้เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง;
3.1.2 มีการขึ้นทะเบียนหรื อมีใบอนุ ญาตที่ยงั มีผลในปั จจุบนั เพื่อประกอบวิชาชี พสถาปั ตยกรรมใน
ประเทศแหล่งกําเนิด ซึ่งออกให้โดยผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน และสอดคล้องกับนโยบายของตนด้านการขึ้นทะเบียน/การอนุ ญาต/การรับรองในการ
ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม หรื อคณะกรรมการติดตาม ตามข้อ 4.2.2 และ รายการที่ 1.2 ของ
ภาคผนวก 2 ของข้อตกลงฯ;
3.1.3 มีประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิและมีความหลากหลายมาไม่ต่าํ กว่าสิ บ (10) ปี หลังจบการศึกษา
ทั้ง นี้ ต้อ งทํา งานอย่า งต่ อ เนื่ อ งโดยตลอดห้ า (5) ปี ในขณะที่ ถื อ ใบอนุ ญ าตและ จะต้อ งได้
รับผิดชอบงานด้านสถาปั ตยกรรมที่เด่นชัดตามที่ระบุในภาคผนวก 4 ตัวอย่ างที่ 3 แล้วอย่างน้อย
สอง (2) ปี ด้วย ;
3.1.4 ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศแหล่งกําเนิด
ในระดับที่น่าพอใจ; และ
3.1.5 ได้รับใบรับรองจากผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศแหล่งกําเนิดและไม่มี
ประวัติการกระทําผิดอย่างร้ายแรงด้าน เทคนิค มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ระดับท้องถิ่น
และระหว่างประเทศ ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
3.1.6 ปฏิบตั ิตามข้อตกลงอื่นที่ผา่ นการเห็นชอบร่ วมกันของสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC)
จะมีสิทธิขอสมัครต่อสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC) เพื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นสถาปนิกวิชาชีพ
อาเซียน (AA) ภายใต้ทะเบียนสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AAR)
3.2 สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA)
สถาปนิกวิชาชีพ ผูม้ ีคุณสมบัติขา้ งต้นและปฏิบตั ิสอดคล้องตามแนวทางด้านหลักเกณฑ์และระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิตามภาคผนวก 2 และบรรลุถอ้ ยแถลงด้านการประเมินตามภาคผนวก 3 อาจ, เมื่อได้รับและชําระ
ค่าธรรมเนียมแล้ว, ได้บรรจุภายใต้ทะเบียนสถาปนิ กวิชาชีพอาเซียน (AAR) และมีฐานะเป็ นสถาปนิ ก
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วิชาชีพอาเซียน (AA) ทั้งนี้ สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) จะประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมได้เฉพาะ
ในขอบข่ายงานที่ได้รับอนุญาตตามความชํานาญของสถาปนิกวิชาชีพผูน้ ้ นั ภายใต้ขอ้ ตกลงฯ นี้ เท่านั้น
3.3 สิ ทธิของสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ในการประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับ
3.3.1 สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) จะมีสิทธิสมัครต่อผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของ
ประเทศผูร้ ับเพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นสถาปนิกวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFA) โดยผูส้ มัครจะต้อง
ยืน่ คําขอพร้อมยอมรับถ้อยแถลงว่า:
(ก) จะผูกพันด้วยหลักปฏิบตั ิวิชาชีพของท้องถิ่นและสากล สอดคล้องกับนโยบายด้าน
จรรยาบรรณและความประพฤติที่มีและใช้บงั คับโดยประเทศแหล่งกําเนิด;
(ข) จะผูกพันด้วยกฎหมายและระเบียบที่ใช้บงั คับของประเทศผูร้ ับ; และ
(ค) ทํา งานภายใต้บ ัง คับ ของกฎหมายและระเบี ย บภายในของประเทศผูร้ ั บ ที่ ดู แ ลด้า นการ
ประกอบวิชาชี พสถาปั ตยกรรม โดยจะประกอบวิชาชีพอย่างอิสระ หรื อร่ วมกับสถาปนิ ก
วิชาชีพท้องถิ่นในประเทศผูร้ ับ ขึ้นอยูก่ บั กฎหมายของประเทศผูร้ ับกําหนด
3.3.2 ภายใต้บงั คับของกฎหมายและระเบียบภายในและที่สามารถนํามาใช้บงั คับได้, และไม่เป็ นการ
ยื่นแบบทางสถาปั ตยกรรมต่อผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมายของประเทศผูร้ ั บ, หากได้รับการอนุ มตั ิ
ผูส้ มัครสถาปนิ กวิชาชี พอาเซี ยน (AA) จะได้รับอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชี พในฐานะเป็ น
สถาปนิ กวิชาชี พต่างด้าวจดทะเบี ยน (RFA)โดยจะประกอบวิชาชี พอย่างอิ สระ หรื อร่ วมกับ
สถาปนิ กวิชาชีพท้องถิ่นในประเทศผูร้ ับ ขึ้นอยูก่ บั กฎหมายของประเทศผูร้ ับกําหนดแต่จะต้อง
ประกอบวิชาชีพร่ วมกับสถาปนิ กวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายของประเทศผูร้ ับภายในขอบข่ายงาน
ตามความชํานาญของตนซึ่ งได้รับการยอมรับและอนุ มตั ิโดยผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชี พ
(PRA) ของประเทศผูร้ ับ
3.3.3 สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ต้องสมัครต่อผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศ
ผูร้ ับ ดังนี้
(1) แสดงหลักฐานการยืน่ จดทะเบียนต่อผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศผูร้ ับ
(2) แจ้งชื่อของสถาปนิกของประเทศผูร้ ับที่จะทํางานร่ วมกัน และ
(3) ชําระค่าธรรมเนียมต่อผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศผูร้ ับ ทั้งนี้อตั รา
ค่าธรรมเนียมต้องไม่มากกว่าสถาปนิกในประเทศผูร้ ับด้วย
ข้ อ 4
ผู้มีอาํ นาจกํากับดูแลด้ านวิชาชีพ, คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และ
สภาสถาปนิกอาเซียน
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4.1 ผู้มีอาํ นาจกํากับดูแลด้ านวิชาชีพ (PRA)
ผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วมจะมีความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้:
4.1.1 พิจารณาคําขอและอนุญาตให้สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ประกอบวิชาชีพในฐานะเป็ น
สถาปนิกวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFA)โดยจะประกอบวิชาชีพอย่างอิสระ หรื อร่ วมกับ
สถาปนิกวิชาชีพท้องถิ่นในประเทศผูร้ ับจํานวนมากกว่าหนึ่งหรื อมากกว่า โดยขึ้นอยูก่ บั กฎหมาย
ภายในของประเทศผูร้ ับกําหนด
4.1.2 ติดตามตรวจสอบและประเมินการประกอบวิชาชีพของสถาปนิกวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน
(RFA) และทําให้มนั่ ใจว่าได้ปฏิบตั ิสอดคล้องกับข้อตกลงฯ;
4.1.3 รายงานต่อองค์กรท้องถิ่นและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่ องความคืบหน้าการดําเนินการ
ตามข้อตกลงฯ เมื่อต้องการ;
4.1.4 รักษามาตรฐานระดับสูงของการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณด้านสถาปัตยกรรม;
4.1.5 แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างทันทีต่อเลขาธิการสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC) (จัดตั้งขึ้นภายใต้
ข้อ 4.3.5) เมื่อสถาปนิกวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFA) ได้ละเมิดข้อตกลงฯ หรื อเมื่อสถาปนิก
วิชาชีพผูซ้ ่ ึงเป็ นสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ไม่มีคุณสมบัติเป็ นผูท้ ี่จะประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรมอย่างอิสระในประเทศแหล่งกําเนิด ไม่ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศแหล่งกําเนิดในระดับที่น่าพอใจ หรื อได้กระทําผิดอย่าง
ร้ายแรงด้าน เทคนิค มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ไม่วา่ จะในประเทศแหล่งกําเนิดหรื อ
ประเทศผูร้ ับที่ซ่ ึงการกระทําผิดนั้นได้นาํ ไปสู่การถอดถอนจากทะเบียนหรื อระงับการประกอบ
วิชาชีพ;
4.1.6 เตรี ยมการด้านกฎและระเบียบเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงฯ ได้; และ
4.1.7 แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมาย ข้อปฏิบตั ิ และความคืบหน้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรมภายในภูมิภาค โดยมีความมุ่งหวังในการปรับให้สอดคล้องกันและเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกับมาตรฐานในระดับภูมิภาค และ/หรื อ ระหว่างประเทศ
4.2 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC)
4.2.1 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC) จะจัดตั้งขึ้นในและโดยแต่ละประเทศสมาชิกที่เข้าร่ วม
เพื่อพัฒนา ดําเนินการ และรักษา ทะเบียนสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AAR) ในประเทศ
แหล่งกําเนิด
4.2.2 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC) จะได้รับการรับรองว่ามีอาํ นาจโดย, และอาจปฏิบตั ิหน้าที่
บางประการได้แทน, ผูม้ ีอาํ นาจที่รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตแก่สถาปนิก
วิชาชีพในประเทศ

ร่ างแปลอย่างไม่เป็ นทางการ MRA Architecture

7

4.2.3 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC) จะได้รับการรับรองในฐานะหน่วยงานผูไ้ ด้รับอํานาจ
และจะสามารถรับรองคุณสมบัติและประสบการณ์ของสถาปนิกวิชาชีพได้โดยตรงหรื อโดยอ้าง
ถึงหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจอื่น
4.2.4 หน้าที่รับผิดชอบที่เป็ นการเฉพาะของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC) ในด้านการพัฒนา
และคงไว้ซ่ ึงทะเบียนสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AAR) คือการดําเนินการตามข้อ 4.2.5 และ 4.2.6
ข้างล่าง และตามที่อยูใ่ นภาคผนวก 2, 3 และ 4 ของข้อตกลงฯ
4.2.5 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC) ของแต่ละประเทศสมาชิ กอาเซี ยนที่เข้าร่ วม ซึ่ งจะขอ
อนุ ญาตเริ่ มงานทะเบียนเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของทะเบียนสถาปนิ กวิชาชี พอาเซี ยน
นั้น จะต้องเตรี ย มถ้อยแถลงที่ ก าํ หนดเกี่ ย วกับ หลัก เกณฑ์แ ละระเบี ย บวิธีปฏิ บ ตั ิ สํา หรั บ การ
ประเมินความสอดคล้องด้านคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 3.1 สําหรั บผูส้ มัครสถาปนิ กวิชาชี พ
ถ้อ ยแถลงดัง กล่ า วจะได้รั บ การทบทวนโดยสภาสถาปนิ ก อาเซี ย น (AAC) แนวทางด้า น
หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบตั ิ และตัวอย่าง จะกําหนดไว้ในภาคผนวก 2, 3 และ 4
4.2.6 แต่ละคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC) ที่ได้รับอํานาจจะมีหน้าที่เพิ่มเติมคือ:
4.2.6.1 ทําให้มนั่ ใจว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพทุกคนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในฐานะสถาปนิกวิชาชีพ
อาเซียน (AAs) โดยเลขาธิการสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC) จะปฏิบตั ิสอดคล้องกับ
เงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงฯ และผูป้ ระกอบวิชาชีพเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้แสดงให้ทราบว่า
ได้ดาํ เนินการสอดคล้องตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิและหลักเกณฑ์ตามที่แสดงในภาคผนวก
2, 3 และ 4;
4.2.6.2 ทําให้มนั่ ใจว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพที่สมัครขอขึ้นทะเบียนในฐานะสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน
(AA) จะต้องแสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศแหล่งกําเนิดในระดับที่น่าพอใจ;
4.2.6.3 ทําให้มนั่ ใจว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยเลขาธิการสภาสถาปนิก
อาเซียน (AAC) เป็ นสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ยังคงสมัครขอต่ออายุการขึ้น
ทะเบียนอยูเ่ ป็ นระยะ และในการนี้ แสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบาย
การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของประเทศแหล่งกําเนิดในระดับที่น่าพอใจ;
4.2.6.4 ทําให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิและเกิดผลตามการเปลี่ยนแปลงที่ตกลงภายใต้ขอ้ 6.3 ตามที่
กําหนดโดยสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC); และ
4.2.6.5 เมื่อมีการใช้ขอ้ 4.1.5, จะต้องถอดถอนการขึ้นทะเบียนของสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน
(AA) ผูน้ ้ นั ออกจากทะเบียนสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AAR)
4.2.6.6 ออกใบรับรองสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและจัดหา แนะนํา
กรณี ที่สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ต้องการถาม
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4.2.6.7 แจ้งสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC) และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC) ของ
ประเทศแหล่งกําเนิดกรณี มีผมู ้ ีผทู ้ ี่ไม่ใช่เป็ นสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ประกอบ
วิชาชีพในประเทศผูร้ ับ
4.3 สภาสถาปนิกอาเซียน (AAC)
4.3.1 สภาสถาปนิ ก อาเซี ย น (AAC) จะถู ก จัด ตั้ง ขึ้ น และจะมี อ าํ นาจในการแต่ ง ตั้ง และถอดถอน
สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ทั้งนี้ อํานาจนี้อาจถูกมอบหมายอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้เป็ น
ระยะจากสภาสถาปนิ กอาเซี ยน (AAC) ให้แก่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบที่ได้รับอํานาจ
(MC) ในแต่ ละประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นที่ เข้าร่ ว ม สํา หรั บสมาชิ กของสภาสถาปนิ ก อาเซี ย น
(AAC) จะประกอบด้ว ยผูแ้ ทนที่ ไ ด้รั บ มอบหมายหนึ่ ง คนจากแต่ ล ะคณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ (MC) ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม
4.3.2 บทบาทหน้าที่ของสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC) จะรวมถึง:
4.3.2.1 อํานวยความสะดวกในการพัฒนาและคงไว้ซ่ ึงทะเบียนที่มีผลใช้บงั คับและน่าเชื่อถือ
สําหรับสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AAR);
4.3.2.2 ส่ งเสริ มการยอมรับสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนที่
เข้าร่ วม ว่ามีความสามารถทางเทคนิคและวิชาชีพทัว่ ไปที่ทดั เทียมกับสถาปนิกวิชาชีพที่
ได้ข้ ึนทะเบียนหรื อได้รับอนุญาตในประเทศแหล่งกําเนิด;
4.3.2.3 พัฒนา ติดตามตรวจสอบ รักษาไว้ และส่ งเสริ ม มาตรฐานและหลักเกณฑ์การยอมรับ
ร่ วมกันสําหรับอํานวยความสะดวกต่อการประกอบวิชาชีพของสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน
ในประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม;
4.3.2.4 ค้นหาเพื่อเกิดความเข้าใจที่ดียงิ่ ขึ้นเกี่ยวกับอุปสรรคที่มีต่อการประกอบวิชาชีพ และ
พัฒนาและส่ งเสริ มกลยุทธในการช่วยเหลือแก่รัฐบาลและหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจอนุญาต
เพื่อลดอุปสรรคเหล่านั้นและบริ หารขั้นตอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ และไม่เลือกปฏิบตั ิ;
4.3.2.5 ส่ งเสริ มให้รัฐบาลและหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตที่เกี่ยวข้องรับและดําเนินการลด
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิสาํ หรับการให้สิทธิการประกอบวิชาชีพแก่สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน
(AA);
4.3.2.6 ระบุ และส่ งเสริ มการดําเนินการตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุดสําหรับการเตรี ยมการและ
การประเมินของสถาปนิกที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพในระดับวิชาชีพ; และ
4.3.2.7 ติดตามตรวจสอบร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง และแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้วยวิธีการใดๆ ที่มีความ
เหมาะสมที่สุด รวมทั้ง:
(ก) การติดต่อสื่ อสารกันอย่างสมํ่าเสมอและแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
ด้านการประเมิน หลักเกณฑ์ ระบบ คู่มือ การประชาสัมพันธ์ และรายชื่อของผู ้
ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ;
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(ข) แจ้งต่อผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของทุกประเทศเมื่อได้รับแจ้งว่า
สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA)ไม่มีคุณสมบัติเป็ นผูท้ ี่จะประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรมอย่างอิสระในประเทศแหล่งกําเนิด ไม่ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบาย
การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศแหล่งกําเนิดในระดับที่น่าพอใจ
หรื อได้กระทําผิดอย่างร้ายแรงด้าน เทคนิค มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ไม่วา่
จะในประเทศแหล่งกําเนิดหรื อประเทศผูร้ ับที่ซ่ ึงการกระทําผิดนั้นได้นาํ ไปสู่การ
ถอดถอนจากทะเบียนหรื อระงับการประกอบวิชาชีพ หรื อถอดถอนจากทะเบียน
สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AAR);
(ค) แจ้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบที่ได้รับอํานาจ (MC) ของประเทศแหล่งกําเนิด
กรณี ที่สถาปนิกจากประเทศแหล่งกําเนิดนั้น ประกอบวิชาชีพในประเทศผูร้ ับโดย
มิได้จดทะเบียนเป็ นสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA)
(ง) ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบตั ิงานตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิของประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม; และ
(จ) สังเกตการณ์การประชุมที่เปิ ดให้เข้าร่ วมได้ของผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ
(PRA) ใดๆ และ/หรื อ กรรมาธิการที่รับผิดชอบในการดําเนินการด้านระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิเรื่ องต่างๆ ที่สาํ คัญ และ การประชุมที่เกี่ยวข้องที่เปิ ดให้เข้าร่ วมได้ของ
องค์กรกํากับดูแลต่างๆของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม
4.3.3 สภาสถาปนิกอาเซียน (AAC) อาจเชิญประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไม่ได้เข้าร่ วม มาเป็ นผู ้
สังเกตการณ์การประชุมของตนได้ตามความเหมาะสม
4.3.4 สภาสถาปนิกอาเซียน (AAC) จะต้องรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ
ประสานงานด้านบริ การของอาเซียน (CCS)
4.3.5 การบริ หารงานของสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC) จะได้กระทําโดยเลขาธิการ การจัดตั้งและการ
สนับสนุนทางการเงินต่อเลขาธิการดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC)
4.3.6 การประชุมสามัญของสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC) จะจัดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบสองปี
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับคําขอของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบที่จะขออนุญาตเริ่ มงาน
ทะเบียน และ/หรื อ การขออนุญาตที่จะทบทวนแนวทางด้านหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
(ภาคผนวก 2), ถ้อยแถลงด้านการประเมิน (ภาคผนวก 3), ภาคผนวก 4 และแนวทาง ระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิ และงานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะการปรับปรุ งแก้ไขใดๆ ต่อผูม้ ีอาํ นาจกํากับ
ดูแลด้านวิชาชีพ (PRAs) ทั้งหมด
ข้ อ 5
ข้ อยกเว้ นร่ วมกัน
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5.1 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม ยอมรับว่าข้อตกลงใดๆ, ซึ่งอาจจะให้การยกเว้นจากการประเมิน
เพิม่ เติมโดยผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ที่ควบคุมดูแลสิ ทธิในการประกอบวิชาชีพในแต่ละ
ประเทศ, อาจสามารถมีข้ ึนได้กเ็ ฉพาะด้วยการมีส่วนร่ วมและยอมรับของผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้าน
วิชาชีพ (PRA) และหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น;
5.2

ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนที่เข้าร่ วม รับทราบว่าผูม้ ีอาํ นาจในการขึ้นทะเบียนหรื ออนุ ญาต มีความ
รับผิดชอบตามกฎหมายที่จะปกป้ องสุ ขภาพ ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม และสวัสดิ ภาพของสังคม
ภายในขอบเขตการดูแล และอาจเรี ยกร้องให้สถาปนิกวิชาชีพที่ตอ้ งการสิ ทธิในการประกอบวิชาชีพส่ ง
เอกสารตามภาคผนวก 3 ทําการยืน่ การประเมินเพิ่มเติมได้ต่อสภาสถาปนิกอาเซียน (ACA);
5.3 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม พิจารณาเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการประเมินดังกล่าวควรเป็ นการ
สร้างความมัน่ ใจในระดับที่เพียงพอต่อผูม้ ีอาํ นาจที่เกี่ยวข้องว่าสถาปนิกวิชาชีพผูน้ ้ นั :
5.3.1 เข้าใจหลักการทัว่ ไปของข้อประพฤติของการประกอบวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง;
5.3.2 ได้แสดงถึงความสามารถในการใช้หลักการนั้นอย่างปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพ; และ
5.3.3 มีความคุน้ เคยกับเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ ที่มีในประเทศผูร้ ับ
ข้ อ 6
การปรับปรุงแก้ไข

6.1 ประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ อาจเรี ยกร้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้มีการปรับปรุ งแก้ไขใดๆ ต่อบางส่ วน
หรื อทั้งหมดของข้อตกลงฯ
6.2 เว้นแต่จะได้มีการกําหนดไว้ในข้อตกลงฯ, ข้อบทของข้อตกลงฯ นี้อาจจะแก้ไขได้กเ็ ฉพาะที่ผา่ นการ
ปรับปรุ งแก้ไขที่ตกลงร่ วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยรัฐบาลของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน การ
ปรับปรุ งแก้ไขใดๆ ที่ตกลงกันดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจะกลายเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของข้อตกลงฯ นี้ และจะมีผลใช้บงั คับในวันที่ซ่ ึงอาจจะได้มีการกําหนดโดยทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
6.3 ละเว้นจากข้อ 6.2 ข้างต้น, ข้อบทของภาคผนวก 2, 3 และ 4 และแนวทาง ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ และงาน
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการแก้ไขได้โดยผ่านการปรับปรุ งแก้ไขที่ตกลงร่ วมกันเป็ นลายลักษณ์
อักษรโดยผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพทั้งหมดของประเทศสมาชิกที่เข้าร่ วม ทั้งนี้ การปรับปรุ ง
แก้ไขจะต้องไม่ขดั หรื อแก้ไขข้อบทใดๆ ของข้อตกลงฯ หลัก และการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการอนุมตั ิ
ทั้งหมดจะต้องดําเนินการโดยสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC)
การปรับปรุ งแก้ไขใดๆ ตามที่ตกลงกันจะถูกปรับให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจะกลายเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของข้อตกลงฯ นี้ และจะมีผลใช้บงั คับในวันที่ซ่ ึงอาจจะได้มีการกําหนดโดยประเทศสมาชิกอาเซียนที่
เข้าร่ วม
6.5 การปรับปรุ งแก้ไขใดๆ จะไม่เป็ นการกระทบต่อสิ ทธิและพันธกรณี อนั เกิดจากหรื อมีพ้นื ฐานจาก
ข้อตกลงฯ ก่อนหรื อจนกระทัง่ ถึงวันที่การปรับปรุ งแก้ไขดังกล่าวมีผล
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6.6 ในกรณี ที่ขอ้ บทใดๆ ในข้อ 1 ถึง 8 ไม่สอดคล้องกับข้อบทใดๆ ในภาคผนวก 2 3 และ 4 ให้ถือตามข้อ
บทในข้อ 1 ถึง 8
ข้ อ 7
การระงับข้ อพิพาท
ข้อบทของพิธีสารอาเซียนเรื่ องกลไกการระงับข้อพิพาท ซึ่งจัดทําขึ้นที่กรุ งเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 จะนํามาใช้ในกรณี เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับ
การตีความ การดําเนินการ และ/หรื อ การนํามาใช้ ของข้อบทใดๆ ภายใต้ขอ้ ตกลงฯ
ข้ อ 8
ข้ อบทสุ ดท้ าย
8.1 เงื่อนไข และนิยาม และข้อบทที่เกี่ยวข้องของความตกลงทัว่ ไปว่าด้วยการค้าบริ การ (GATS) และกรอบ
ความตกลงอาเซียนด้านบริ การ (AFAS) จะถูกอ้างอิงและนํามาใช้ในเรื่ องต่างๆ ที่เกิดภายใต้ขอ้ ตกลงฯ
สําหรับกรณี ที่ไม่มีขอ้ บทกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
8.2 ข้อตกลงฯ จะมีผลใช้บงั คับในวันที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศลงนาม
8.3 ภายหลังที่ขอ้ ตกลงฯ มีผลใช้บงั คับตามข้อ 8.2 แล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ตอ้ งการเข้าร่ วมใน
ข้อตกลงฯ นี้ (ซึ่งภายใต้ขอ้ ตกลงฯ จะเรี ยกว่า “ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม”) จะต้องแจ้งต่อ
เลขาธิการอาเซียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยระบุวนั ที่มีผลในการเข้าร่ วม และจากนั้นเลขาธิการอาเซียน
จะแจ้งต่อประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือ
8.4 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วมใดๆ ที่ตอ้ งการสิ้ นสุ ดการเข้าร่ วมข้อตกลงฯ จะต้องแจ้งต่อเลขาธิการ
อาเซียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้อยสิ บสองเดือนก่อนวันที่ระบุให้มีผลยกเลิกการเข้าร่ วม และ
จากนั้นเลขาธิการอาเซียนจะแจ้งต่อประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือ
8.5 ข้อตกลงฯ จะได้รับการเก็บรักษาไว้กบั เลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะทําสําเนาที่ถูกต้องส่ งให้แต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียน
เพือ่ เป็ นพยานในการนี,้ ผูล้ งนามข้างใต้น้ ี ซึ่งได้รับมอบอํานาจอย่างถูกต้องจากรัฐบาลของแต่ละประเทศ ได้
ลงนามในข้อตกลงยอมรับร่ วมของอาเซียนด้านบริ การสถาปัตยกรรม
กระทําขึน้ ที่ ......................, ในวันที่ ...................... โดยจัดทําเป็ นเอกสารฉบับเดียวในภาษาอังกฤษ
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ภาคผนวก 1
รายชื่อผู้มีอาํ นาจกํากับดูแลด้ านวิชาชีพ (PRA)
ประเทศสมาชิกอาเซียน

ผู้มีอาํ นาจกํากับดูแลด้ านวิชาชีพ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
(PRA)
(MC)

บรู ไน ดารุ สซาราม
กัมพูชา

กระทรวงการพัฒนา
กระทรวงการบริ หารที่ดิน การวางผัง
เมือง และการก่อสร้าง
คณะกรรมการพัฒนาการบริ การ
ก่อสร้างแห่งชาติ
กระทรวงการสื่ อสาร การขนส่ ง และ
การก่อสร้าง
คณะกรรมการสถาปนิกมาเลเซี ย

อินโดนีเซี ย
ลาว
มาเลเซี ย
พม่า
ฟิ ลิปปิ นส์

สิ งคโปร์
ไทย
เวียดนาม

คณะกรรมาธิการด้านกฎระเบียบ
วิชาชีพ และคณะกรรมการสถาปนิก
วิชาชีพ
คณะกรรมการสถาปนิกวิชาชีพ
สิ งคโปร์
สภาสถาปนิก
กระทรวงการก่อสร้าง

กระทรวงการพัฒนา
กระทรวงการบริ หารที่ดิน การวางผัง
เมือง และการก่อสร้าง
คณะกรรมการพัฒนาการบริ การ
ก่อสร้างแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติและการวางผัง
คณะกรรมการสถาปนิกมาเลเซี ย

คณะกรรมการสถาปนิกวิชาชีพ
สิ งคโปร์
สภาสถาปนิ ก
กระทรวงการก่อสร้าง (จะแจ้งยืนยัน
อีกครั้ง)
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ภาคผนวก 2
สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน
แนวทางด้ านหลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ของแนวทางนี้คือเพื่อช่วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MCs) ของประเทศสมาชิกอาเซี ยนในการจัดทํา
ถ้อยแถลงด้านหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบตั ิสาํ หรับยืน่ ต่อสภาสถาปนิกอาเซี ยน (AAC) อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องตาม
ข้อตกลงฯ นั้น สิ ทธิของสถาปนิกวิชาชีพที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นสถาปนิกวิชาชีพอาเซี ยน (AA) จะถูกกําหนดโดยการ
อ้างอิงถึงหลักเกณฑ์ 5 ข้อ ซึ่ งจะพิจารณาโดยพร้อมกัน บางข้อของหลักเกณฑ์จะมีลกั ษณะที่กาํ หนดไว้ค่อนข้างชัด ขณะที่
บางข้ออาจต้องให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC) ดําเนินการพิจารณาทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่เกี่ยวข้องกับ
สถาปนิกวิชาชีพกรณี พิเศษ ทั้งนี้ ข้อความต่อไปนี้ จะใช้เป็ นหลักอ้างอิงสําหรับการพิจารณาหลักเกณฑ์ในแต่ละข้อ
1.1 สํ าเร็จหลักสู ตรสถาปัตยกรรมที่ได้ รับการยอมรับและรับรอง หรืออืน่ ใดทีไ่ ด้ รับการประเมินหรือยอมรับว่ าทัดเทียม
เพื่อที่จะได้รับการใส่ ชื่อในทะเบียนสถาปนิกวิชาชีพอาเซี ยน (AAR) สถาปนิกวิชาชีพจะต้องแสดงต่อคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ (MC) ที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึง ระดับการศึกษาหรื อสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรที่เทียบเท่ากับการ
สําเร็ จใน:
1.1.1 ปริ ญญาทางสถาปั ต ยกรรมที่ อ อกให้ แ ละรั บ รองโดยผู ้มี อ าํ นาจกํา กับ ดู แ ลด้า นวิ ช าชี พ ในประเทศ
แหล่งกําเนิ ดหรื อประเทศผูร้ ับซึ่ งเป็ นที่ยอมรับที่เทียบเคียงกันได้ การศึกษาสถาปั ตยกรรมต้องมีจาํ นวนไม่
น้อยกว่า 5 ปี การศึ กษาในระบบภาคการศึ กษาปกติ ซึ่ งผ่านการรั บรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยแล้วใน
ประเทศแหล่งกําเนิด หรื อการได้รับการยอมรับให้เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง
1.1.2 หลักสูตรทางสถาปัตยกรรมที่รับรองโดยองค์กรที่เป็ นอิสระจากผูใ้ ห้บริ การด้านการศึกษา หรื อการทดสอบที่
กําหนดโดยองค์กรที่ได้รับอํานาจภายในประเทศ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการรับรอง หรื อ
มาตรฐานการทดสอบ, แล้วแต่ความเหมาะสม, ต้องได้รับการยืน่ โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MCs)
หนึ่งคณะฯ หรื อมากกว่า ต่อ, และได้รับการยินยอมจาก, สภาสถาปนิกอาเซี ยน (AAC)
แนวปฏิบตั ิน้ ีไม่ใช่เป็ นการจํากัดการเข้าร่ วมกับประเทศที่ซ่ ึ งหลักสูตรทางสถาปั ตยกรรมนั้นได้รับการรับรอง, หรื อ
การทดสอบซึ่ งกําหนด, โดยองค์กรวิชาชีพอิสระ และไม่มีนยั ยะว่าความสําเร็ จด้านการศึกษาที่เป็ นที่ยอมรับนั้นจะ
สามารถแสดงได้เฉพาะในบริ บทของหลักสูตรปริ ญญาด้านสถาปัตยกรรมเท่านั้น
1.2 ได้ รับการประเมินภายในขอบข่ ายอํานาจแล้ วว่ าสามารถประกอบวิชาชีพได้ โดยอิสระ
การประเมินอาจจะดําเนินการได้โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC) หรื อโดยผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ
(PRA) ภายในประเทศแหล่งกําเนิด
1.3 มีประสบการณ์ ในภาคปฏิบัตอิ ย่างต่ อเนื่องไม่ น้อยกว่ าสิ บปี หลังจบการศึกษา โดยในห้ าปี ต้ องปฏิบัตวิ ชิ าชีพโดยได้ รับ
ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ
นิยามที่ถูกต้องของประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิจะขึ้นอยูก่ บั วิจารณญาณของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC) ที่
เกี่ ยวข้อง แต่การทํางานดังกล่าวนั้นควรจะมี ความเกี่ ยวข้องอย่างชัดเจนกับสาขาด้านสถาปั ตยกรรมที่ ซ่ ึ งสถาปนิ ก
วิชาชี พนั้นๆ อ้างว่ามีความชํานาญ ในระยะแรกนั้น สถาปนิ กวิชาชีพควรได้มีการเข้าร่ วมในบทบาทและกิจกรรมที่
หลากหลายซึ่ งเหมาะสมกับสาขาด้านสถาปั ตยกรรมเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม อาจจะเน้นพิจารณาที่ บทบาทในช่วงที่
รับผิดชอบงานด้านสถาปัตยกรรมที่เด่นชัดมากกว่า
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1.4 ได้ ใช้ เวลาอย่างน้ อยสองปี ในหน้ าทีร่ ับผิดชอบงานด้ านสถาปัตยกรรมทีเ่ ด่ นชัด
นิ ยามของงานด้านสถาปั ตยกรรมที่ เด่นชัดจะแตกต่างไประหว่างประเทศสมาชิ กอาเซี ยนและหลักปฏิ บตั ิ สําหรั บ
แนวทางทัว่ ไปนั้น งานดังกล่าวควรมีลกั ษณะเป็ นการใช้วิจารณญาณด้านสถาปั ตยกรรมที่เป็ นอิสระ โครงการดังกล่าว
ควรมีระยะเวลา ราคา และความซับซ้อนมากเพียงพอ และสถาปนิ กวิชาชี พควรเป็ นผูร้ ับผิดชอบด้วยตนเองต่อการ
ดําเนิ นงาน ทั้งนี้ โดยทัว่ ไปแล้ว สถาปนิ กวิชาชี พอาจถือว่าได้รับผิดชอบงานด้านสถาปั ตยกรรมที่เด่นชัดก็ต่อเมื่ อ
สถาปนิกนั้นได้:
1.4.1 วางแผน ออกแบบ ประสาน และดําเนินโครงการที่มีลกั ษณะอาคารสาธารณะ; หรื อ
1.4.2 ดําเนินการส่ วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่ดว้ ยพื้นฐานความเข้าใจในโครงการทั้งหมด; หรื อ
1.4.3 ดําเนินการในงานที่ใหม่ ซับซ้อน และ/หรื อ ประกอบด้วยสาขาหลากหลาย
ระยะเวลาที่กาํ หนดไว้สองปี อาจบรรลุได้ภายในช่วงระยะเวลาประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิเจ็ดปี หลังจากจบการศึกษา,
ดู (ภาคผนวก 4 ตัวอย่ างที่ 1 2 และ 3)
1.5 ปฏิบัตสิ อดคล้ องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่ อเนื่อง (CPD)ในระดับที่น่าพอใจ
ลักษณะและขอบเขตของความสอดคล้องที่ตอ้ งตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง (CPD), และลักษณะใน
การตรวจสอบความสอดคล้องดังกล่าว, จะให้ข้ ึนกับวิจารณญาณของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC) ที่
เกี่ยวข้อง แต่ควรสะท้อนถึงบรรทัดฐานทัว่ ไปสําหรับความสอดคล้องดังกล่าวโดยสถาปนิ กวิชาชีพภายในประเทศ
สมาชิกอาเซี ยน นโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง นั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความชํานาญของผูป้ ฏิบตั ิ
วิชาชี พ รวมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ ทนั สมัยของด้านเทคโนโลยี วิธีการทํางาน รวมทั้งสภาพการณ์ต่างๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่ องนั้นให้ผมู้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชี พ (PRA) ในการเปลี่ยนแปลง
และกําหนดเรื่ องต่างๆ ในการสมัคร
1.6 สถาปนิกวิชาชีพอาเซียนทีข่ นึ้ ทะเบียน (AA) จะต้ องยอมรับเงือ่ นไขต่ อไปนี:้
1.6.1 ข้ อประพฤติด้านวิชาชีพ – สถาปนิ กวิชาชีพทุกคนที่ตอ้ งการขึ้นทะเบียนเป็ นสถาปนิ กวิชาชีพอาเซี ยน (AA)
ต้องตกลงที่จะผูกพันโดยข้อประพฤติดา้ นวิชาชี พของท้องถิ่นหรื อระหว่างประเทศ และด้วยนโยบายด้าน
จรรยาบรรณและความประพฤติ ที่ มีและใช้บงั คับโดยประเทศแหล่งกําเนิ ด และโดยขอบข่ายอํานาจอื่ นที่
สถาปนิ กวิชาชีพนั้นๆ ประกอบวิชาชีพ ข้อประพฤติดงั กล่าวโดยทัว่ ไปรวมถึงเงื่อนไขว่าสถาปนิ กวิชาชีพต้อง
ให้ ค วามสํา คัญ กับ เรื่ อ งสุ ข ภาพ ความปลอดภัย สิ่ ง แวดล้อ ม และสวัส ดิ ภ าพของสั ง คมเหนื อ กว่ า ความ
รับผิดชอบต่อลูกค้าหรื อเพื่อนร่ วมงาน, ต้องประกอบวิชาชีพเฉพาะภายในสาขาที่ตนมีความสามารถเท่านั้น,
และต้องแนะนําต่อลูกค้าเมื่อต้องการผูช้ ่วยด้านวิชาชีพเพิ่มเติมในอันที่จะสามารถดําเนินโครงการได้ ในการนี้
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MCs) จะต้องเป็ นผูร้ ับรองว่าในการขึ้นทะเบียนนั้นผูส้ มัครได้ลงนามในถ้อย
แถลงด้านการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับข้อประพฤติดา้ นวิชาชีพดังกล่าว
1.6.2 ความรับผิดชอบ – สถาปนิกวิชาชีพอาเซี ยน (AA) ต้องตกลงที่จะรับผิดชอบด้วยตนเองต่อการกระทําของตน
ในการทํางานด้านวิชาชีพ โดยผ่านเงื่อนไขที่กาํ หนดโดยองค์กรด้านการอนุญาต และ/หรื อ การจดทะเบียน ใน
ขอบข่ายอํานาจปฏิบตั ิงาน และผ่านกระบวนการทางกฎหมายของขอบข่ายอํานาจดังกล่าว
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ภาคผนวก 3
ถ้ อยแถลงด้ านการประเมินสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน
การเตรี ยมการถ้อยแถลงด้านการประเมิ นสําหรั บประเมิ นสถาปนิ กวิชาชี พที่ ตอ้ งการขึ้ นทะเบี ยนเป็ นสถาปนิ กวิชาชี พ
อาเซี ยน (AA) จะเกี่ยวข้องกับการระบุและการประเมินในส่ วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC)
ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซี ยนที่เข้าร่ วม
1.1 มีกลไกหนึ่ งอย่างหรื อมากกว่านั้นสําหรับการรับรองและยอมรับ:
1.1.1 หลักสู ตรการศึกษาที่คดั เลือกสถาปนิกที่จบการศึกษาเพื่อเข้าสู่การประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม; และ/หรื อ
1.1.2 เครื่ องมือการประเมินซึ่ งมีกลไกที่เป็ นทางเลือกหรื อเสริ มสําหรับการที่สถาปนิกที่จบการศึกษาจะแสดงให้เห็น
ได้วา่ เขาเหล่านั้นบรรลุถึงมาตรฐานด้านการศึกษาที่เหมาะสม
1.2 มีกลไกหนึ่งอย่างหรื อมากกว่านั้นสําหรับการประเมินสถาปนิกจบการศึกษาที่มีคุณภาพว่าเหมาะสมสําหรับการ
ประกอบวิชาชีพสถาปนิกโดยอิสระ ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะหลังจากที่สถาปนิกที่จบการศึกษาเหล่านั้นได้มีประสบการณ์ดา้ น
วิชาชีพซึ่ งถูกควบคุมและตรวจสอบเป็ นระยะเวลาหนึ่ง
1.3 มีกลไกที่ทาํ ให้มนั่ ใจได้วา่ สถาปนิกวิชาชีพอิสระนั้น:
1.3.1 มีประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี หลังจบการศึกษา โดยในห้าปี ต้องปฏิบตั ิวชิ าชีพโดย
ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ;
1.3.2 ได้มีเวลาอย่างสองปี ในหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสถาปัตยกรรมที่เด่นชัด;
1.3.3 ได้ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศแหล่งกําเนิดในระดับที่น่า
พอใจ; และ
1.3.4 ได้ปฏิบตั ิตาม, ผูกพันโดย, ข้อประพฤติที่เหมาะสม
1.4 มีกลไกที่ทาํ ให้แน่ใจได้วา่ ผูข้ ้ ึนทะเบียนจะได้รับการตรวจสอบเป็ นช่วงเวลาสมํ่าเสมอเพื่อให้มนั่ ใจว่าเขาเหล่านั้นได้
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่ อง
สําหรับในแต่ละส่ วนดังกล่าว ถ้อยแถลงด้านการประเมินสําหรับแต่ละประเทศสมาชิกอาจรวมถึง:
1.4.1 กลไกที่สามารถนํามาใช้ได้กบั สถาปนิกวิชาชีพในทุกสาขา;
1.4.2 กลไกระดับชาติ ภูมิภาค และระดับจังหวัด; และ
1.4.3 กลไกที่มีอยูห่ รื อที่ถกู ใช้แทน
ซึ่ งเหล่านี้ ได้รับการยอมรั บโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC) ของแต่ละประเทศสมาชิ กอาเซี ยนในการ
ประเมินผูส้ มัครสําหรับการขึ้นทะเบียนเป็ นสถาปนิ กวิชาชี พอาเซี ยน (AA) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC)
อาจมีเงื่อนไขในบางส่ วนหรื อทั้งหมดของกลไกได้ (ยกตัวอย่างเช่น, โดยเรี ยกร้องให้การประเมินภายใต้กลไกหนึ่ งจะ
ยอมรั บ ได้ก็ต่ อ เมื่ อ สถาปนิ ก ที่ จ บการศึ ก ษานั้น ได้เ สร็ จ สิ้ น กระบวนการภายในระยะเวลาที่ ก าํ หนด, หรื อ มี
ประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิเป็ นระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กาํ หนดในสาขาที่เกี่ยวข้อง) เงื่อนไขเหล่านั้นทั้งหมดจะต้องระบุ
ให้ชดั เจน
ถ้อยแถลงด้านการประเมินถือเป็ นเอกสารที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ งการปรับปรุ งแก้ไขที่จาํ เป็ นจะทําให้เกิดผลได้
โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC) ที่รับผิดชอบเป็ นระยะๆ และแจ้งต่อสภาสถาปนิกอาเซี ยน (AAC) ผ่าน
เลขาธิ การ การประเมินสถาปนิกวิชาชีพอาเซี ยนตามแผนภูมิที่อยูใ่ นภาคผนวก 5
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ภาคผนวก 4
ตัวอย่ างที่ 1
สรุปผลของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ด้ านการประเมินการสมัครขึน้ ทะเบียนสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน
ชื่อสถาปนิกผูส้ มัคร
:…………………………………………………………
(ตามที่แสดงในหนังสื อเดินทาง)
ชื่อประเทศแหล่งกําเนิด:
:…………………………………………………………
คุณสมบัติ, และสถานที่ และวันที่ ที่ได้รับ:
:…………………………………………………………
หมายเลขลงทะเบียนสถาปนิกจดทะเบียน (ประเทศแหล่งกําเนิด): ………………………………….
วันที่ลงทะเบียนสถาปนิกจดทะเบียน (ประเทศต้นทาง): ……………………………………………
ทะเบียนสถาปนิกวิชาชีพอาเซี ยน:
:…………………………………………………………
การรับรองการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สถาปนิกวิชาชีพอาเซี ยน:
สําเร็ จหลักสูตรสถาปั ตยกรรมที่ได้รับการยอมรับและรับรอง หรื ออื่นใดที่ได้รับการ
ประเมินหรื อยอมรับว่าทัดเทียม
ได้รับการประเมินภายในประเทศแล้วว่าสามารถประกอบวิชาชีพได้โดยอิสระ
มีประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี หลังจบการศึกษา โดยในห้าปี
ต้องปฏิบตั ิวิชาชีพโดยได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ
ได้ใช้เวลาอย่างน้อยสองปี ในหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสถาปั ตยกรรมที่เด่นชัด
ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในประเทศแหล่งกําเนิดใน
ระดับที่น่าพอใจ
ลงนามรับรองบนถ้อยแถลงด้านการปฏิบตั ิตามข้อประพฤติดา้ นจรรยาบรรณ
ลงนาม
เจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับมอบหมาย

:…………………………………………………………
:…………………………………………………………

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบสถาปนิกวิชาชีพอาเซี ยน :…………………………………………
(ชื่อประเทศแหล่งกําเนิด)
วันที่
:…………………………………………………………
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ตัวอย่ างที่ 2
การสมัครงานด้ านสถาปัตยกรรมทีเ่ ด่ นชัด
สํ าหรับขึน้ ทะเบียนสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน
หมายเลขใบรับ:
ชื่อสถาปนิกผูส้ มัคร
(ตามที่แสดงในหนังสื อเดินทาง)
คํานําหน้าชื่อ (ถ้ามี)
(ตัวอย่างเช่น นาย/นาง/นางสาว/ยศ/ดร. ฯลฯ)
หมายเลขลงทะเบียนสถาปนิกจดทะเบียน:
วันที่ลงทะเบียนสถาปนิกจดทะเบียน: (วัน/เดือน/ปี )
คุณสมบัติ
วันเกิด:
ที่อยู:่
สถานที่ทาํ งาน:
ชื่อบริ ษทั :
ที่อยู:่

:…………………………………………………………
:…………………………………………………………

:…………………………………………………………
:…………………………………………………………
:…………………………………………………………
:…………………………………………………………
:…………………………………………………………
:…………………………………………………………
:…………………………………………………………
:…………………………………………………………

ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะขอขึ้นทะเบียนสถาปนิกวิชาชีพอาเซี ยนและสมัครดังรายละเอียดข้างล่างเพื่อให้สอดคล้องตามข้อบทที่
กําหนดให้มีประสบการณ์สองปี ในการรับผิดชอบงานด้านสถาปัตยกรรมที่เด่นชัด
1. ประสบการณ์งานด้านสถาปั ตยกรรม (อธิบายเรี ยงตามลําดับย้อนหลัง, เริ่ มด้วยล่าสุ ดก่อน)
ส่ วนสําหรับผูใ้ ห้การรับรอง
งานหมายเลข วันเริ่ ม/สิ้ นสุ ด ชื่อองค์กร/
ชื่อของ
ลายเซ็น ความเกี่ยวข้องของผู้ โทรศัพท์/
โทรสาร
(เดือน)
ตําแหน่ง/คํา งาน
ลงนามรับรองกับ
นําหน้า
ผูส้ มัคร
หมายเหตุ: ผูล้ งนามรับรองข้างต้นโดยหลักการจะต้องเป็ นตัวแทนขององค์กรที่ซ่ ึ งผูส้ มัครได้ดาํ เนินงานสถาปั ตยกรรม
2. รายละเอียดของงานด้านสถาปัตยกรรม (อธิบายรายละเอียดของงานแต่ละอย่างที่เขียนในหน้าก่อน)
เนื้อหาของงาน (อธิบายเนื้อหาและความสําคัญของงาน บทบาทของ
งาน
ตําแหน่งในงานด้าน
ผูส้ มัคร และระดับความรับผิดชอบของผูส้ มัคร - ไม่เกิน 50 คํา)
หมายเลข สถาปัตยกรรม
หมายเหตุ: ให้สาํ เนาเอกสารนี้เมื่อต้องการพื้นที่เขียนเพิ่ม
ถึงคณะกรรมการติดตามตรวจสอบสถาปนิกวิชาชีพอาเซี ยน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็ นความจริ ง
ลงนาม:

:…………………………………………………………

ชื่อผูส้ มัคร:

:…………………………………………………………

วันที่:

:…………………………………………………………
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ตัวอย่ างที่ 3
รายละเอียดของประสบการณ์ สองปี
ในการรับผิดชอบงานด้ านสถาปัตยกรรมทีเ่ ด่ นชัด
1. คําจํากัดความเรื่ องการประกอบวิชาชีพที่ซบั ซ้อนเป็ นการนิยามร่ วมกันระหว่างสมาชิกอาเซียน ซึ่งใช้เป็ น
แนวทางในการพิจารณาและการพิจารณาตัดสิ นของการประกอบวิชาชีพสถาปนิกอิสระในการทํางาน ซึ่ง
โครงการนั้นประกอบด้วยเรื่ องของระยะเวลาการดําเนินงาน งบประมาณ หรื อการทํางานซับซ้อน และการ
ปฏิบตั ิวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่สามารถพิจารณาและดําเนินการ
2. โดยทัว่ ไปแล้ว สถาปนิกวิชาชีพอาจถือว่าได้รับผิดชอบงานด้านสถาปั ตยกรรมที่เด่นชัดก็ต่อเมื่อสถาปนิก
นั้นได้:
2.1 วางแผน ออกแบบ ประสาน และดําเนินโครงการที่มีลกั ษณะอาคารสาธารณะ; หรื อ
2.2 ดําเนินการส่ วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่ดว้ ยพื้นฐานความเข้าใจในโครงการทั้งหมด; หรื อ
2.3 ดําเนินการในงานที่ใหม่ ซับซ้อน และ/หรื อ ประกอบด้วยสาขาหลากหลาย
3. ข้อความที่กล่าวถึงด้านบนนั้นสถาปนิกต้องมีประสบการณ์ในการทํางานและรับผิดชอบงานด้าน
สถาปัตยกรรมอย่างเด่นชัดไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ซึ่งต้องประกอบด้วยลักษณะประเภทของของโครงการ ทั้งนี้
ขนาดของโครงการในแต่ละประเภทอาคารให้ตดั สิ นใจอย่างชัดเจนอีกครั้งโดยสภาสถาปนิกอาเซียน
ประเภทของอาคาร
(ก) อาคารพาณิ ชยกรรม

(ข) อาคารโรงงาน
(ค) อาคารพักอาศัย
(ง) อาคารสาธารณะ
(จ) การวางผัง

ตัวอย่างแสดงขนาดของโครงการ ซึ่ งต้องตัดสิ นใจอย่าง
ชัดเจนอีกครั้งโดยสภาสถาปนิกอาเซี ยน
ลักษณะศูนย์การค้าที่มีพ้นื ที่ประมาณ 10,000 ตาราง
เมตร โรงแรมที่มีจาํ นวนห้องประมาณ 100 ห้อง เป็ น
ต้น
อาคารโรงงานที่มีพ้นื ที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตร
ห้องเช่าที่มีจาํ นวนห้องประมาณ 200 ห้อง
อาคารสาธารณะที่มีพ้นื ที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตร
การพัฒนาพื้นที่โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 10 hectares
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ร่ างแปลอย่างไม่เป็ นทางการ MRA Architecture

ภาคผนวก 5
แผนภูมิการทํางานของถ้ อยแถลงด้ านการประเมิน

สภาสถาปนิกอาเซี ยน ( AAC)
o ประกอบด้วยผูแ้ ทน 1 คนจากแต่ละ MC จากประเทศสมาชิกที่
เข้าร่ วม
o กําหนดนโยบายและกระบวนการในการอํานวยความสะดวก
ให้การประกอบวิชาชีพของสถาปนิกวิชาชีพอาเซี ยน (AA)
o รักษาการจดทะเบียนโดยรวมของ AA ทัว่ ประเทศสมาชิกที่
เข้าร่ วมทะเบียนสถาปนิกวิชาชีพอาเซี ยน (AAR)

o
o
o
o

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC)
แต่งตั้งโดยสมาชิกที่เข้าร่ วมแต่ละประเทศตามกฎหมายและ
ระเบียบของสมาชิก
นํานโยบายของ AAC มาปฏิบตั ิ
รับจดทะเบียน AA ในประเทศแหล่งกําเนิด
รับจดทะเบียน AA เป็ นสถาปนิกวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน

(RFA)
o แจ้ง AAC เกี่ยวกับการถอดถอนจากทะเบียนหรื อการระงับ

การประกอบวิชาชีพของ RFA
o แจ้ง AAC และ MC ของประเทศแหล่งกําเนิ ดในเรื่ องที่ AA
ของประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกมาประกอบวิชาชีพสถาปนิกใน
ประเทศผูร้ ับ
o แจ้ง MC เกี่ยวกับการถอดถอนจากทะเบียนหรื อการระงับ
การประกอบวิชาชีพของ RFA

