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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน (ASEAN Architect Council: AAC)  
คร้ังที ่2 ระหว่างวันที ่8 – 9 ตุลาคม 2552 

 
สภาสถาปนิกไดเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน คร้ังท่ี 2 

ระหวา่งวนัท่ี  8 – 9  ตุลาคม 2552 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีผูแ้ทนเขา้ร่วมการ
ประชุม ไดแ้ก่ ผศ.ดร.พงศ์ศกัด์ิ  วฒันสินธ์ุ กรรมการสภาสถาปนิก/ประธานอนุกรรมการดา้นการ
ต่างประเทศ และนางอธัยานนัท ์จิตรโรจนรักษ ์หวัหนา้ส านกังาน  

ประเทศท่ีเข้าร่วมการประชุมคร้ังน้ีประกอบด้วย  8 ประเทศ ได้แก่ บรูไนฯ พม่า        
ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย ลาว เวียตนามและ อินโดนีเซีย โดย กมัพูชาฯและสิงค์โปร์ ไม่ไดเ้ขา้ร่วม
การประชุม  โดยสรุปสาระการประชุมได ้ดงัน้ี 

 
1) การประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุมสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน (ASEAN Architect Council: AAC)  

คร้ังท่ี 2 ซ่ึงขณะน้ีมีประเทศท่ีเขา้ร่วมในสภาสถาปนิกแห่งอาเซียนแลว้จ านวน 7 ประเทศ ไดแ้ก่ 
ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย ลาว เวียตนามสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยเวียตนามเป็นประเทศ
ล่าสุดท่ีแจง้ความจ านงเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน โดยยื่นหนงัสือให้แก่
เลขาธิการอาเซียนเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2552  

 

2) ในการประชุมคร้ังท่ีผ่านมาท่ีประชุมให้ส านกังานเลขาธิการอาเซียน ฯ สรุปเร่ืองการเงินเพื่อ
รายงานในการประชุมทุกคร้ัง ฝ่ายเลขาฯ (ประเทศมาเลเซีย) จึงได้แสดงรายจ่ายท่ีใช้ใน
ส านกังานใหท่ี้ประชุมทราบ โดยสรุปรายจ่ายถึงปัจจุบนั เป็นจ านวนเงิน 37,649.00 (RM)  
 

3) สรุปจ านวนการแจง้ความจ านงเขา้ร่วมในการด าเนินงานตาม MRA  
ประเทศ แจ้งความจ านงแล้ว แจ้งความจ านงเข้าร่วม

ภายในเดือนธันวาคม 2009 
กมัพชูา   
บรูไน   
พม่า   
ฟิลิปปินส์ แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 เมษายน 2552 
ไทย แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2552 
มาเลเซีย แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 
ลาว แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้เม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2551 แต่ยงั

มิไดแ้จง้วนัท่ีมีผลใชบ้งัคบั  
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ประเทศ แจ้งความจ านงแล้ว แจ้งความจ านงเข้าร่วม
ภายในเดือนธันวาคม 2009 

เวยีตนาม แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 10 สิงหาคม 2552 
สิงคโปร์ แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 
อินโดนีเซีย แจง้ความจ านงเขา้ร่วมแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2552 

 
4) สรุปความคืบหนา้ในการจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแล (Monitoring Committee: MC) 

ท่ีประชุมให้แต่ละประเทศสรุปความคืบหนา้ในการจดัตั้ง  MC โดยประเทศไทย มาเลเซีย 
และสิงคโปร์ไดส่้งรายช่ือใหท่ี้ประชุมทราบในการประชุมคร้ังท่ีผา่นมาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ีแต่
ละประเทศแจง้ความคืบหนา้ใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 

4.1) ประเทศลาว และฟิลิปปินส์ จะส่งรายช่ือให้แก่ คณะกรรมการสภาสถาปนิก
แห่งอาเซียนในการประชุมคร้ังต่อไป โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ
เสนอรายช่ือผา่นไปยงัรัฐมนตรีท่ีดูแลภายในประเทศของตนเพื่อลงนาม 

4.2) ประเทศอินโดนีเซีย และเวยีตนามไดส่้งรายช่ือให้ท่ีประชุมทราบในการประชุม
คร้ังน้ี 

4.3) ประเทศบรูไนฯ และพม่า ยืนยนัท่ีจะส่งรายช่ือคณะกรรมการก ากบัดูแลภายใน
ส้ินปีน้ี 

 
5) ร่าง Rules for the ASEAN Architect Council 

ตามท่ีประเทศอินโดนีเซีย ไดน้ าเสนอร่างกฎเกณฑ์ของสภาสถาปนิกแห่งอาเซียนใน
การประชุมคร้ังท่ีผา่น ทั้งน้ีประเทศมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ไดมี้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม โดยประธานฯ 
ขอให้แต่ละประเทศพิจารณาประเด็นในเอกสารของร่างทั้งหมดวา่มีขอ้คิดเห็นท่ีเห็นวา่ควรจะตอ้ง
เพิ่มเติมหรือไม่ โดยรายละเอียดร่างกฎเกณฑ์ของสภาสถาปนิกแห่งอาเซียนจะเป็นวาระสืบเร่ืองใน
การประชุมคร้ังต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  

 
6) Assessment  Statements 

ขณะน้ีมี 5 ประเทศ ท่ีส่งร่าง  Assessment  Statement ให้ท่ีประชุมพิจารณาไดแ้ก่ ไทย 
มาเลเซีย เวียตนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ีท่ีประชุมไดพ้ิจารณาร่างของ
ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
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โดยประธานฯ แจง้ว่าจากการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา ไดพ้ิจารณาร่างของประเทศไทย จึงมี
ความเห็นวา่ให้ใช้รูปแบบตามท่ีประเทศไทยร่างมาเป็นหลกั โดยร่างของประเทศมาเลเซียไดป้รับ
ใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกบัของประเทศไทยแลว้   ซ่ึงท่ีประชุมไดมี้ขอ้สรุปร่วมกนั ดงัน้ี 

(ก) กรณีเอกสารท่ีปรากฎขอ้ความในรายละเอียดของแต่ละประเทศให้ระบุช่ือประเทศ
ตนเองในเอกสารนั้น เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน 

(ข) ดว้ยท่ีประชุมรัฐมนตรีของอาเซียนไดมี้การเปล่ียนแปลงค าเรียกจาก ASEAN Member 
Country เป็น ASEAN Member States ดงันั้นจึงขอให้แต่ละประเทศแกไ้ขค าใน
เอกสารใหถู้กตอ้ง 

(ค) ให้ใช้ขอ้ความในขอ้  10.1 เป็นขอ้ความเดียวกบั 3.1.5 ของ MRA ดงัน้ี “obtained 
certification from the PRA of the country of origin with no record of serious 
violation on technical, professional or ethical standards, local and international, for 
the practice of architecture”  

(ง) ยา้ยหวัขอ้ 12 “Eligibility for Independent Professional Practice” เป็นขอ้ 4.3 เพื่อให้
เกิดความต่อเน่ืองของเอกสาร 

(จ) รายละเอียดการท างานในการให้บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมนั้นให้อิงตาม CPC 
เ น่ืองจากมีการระบุอย่างชัดเจนใน MRA แล้วเพื่อให้แต่ละประเทศพิจารณา
รายละเอียดท่ีเหมือนกนั  

(ฉ) หัวขอ้ท่ีใช้ในภาคผนวกต่างๆหากเป็นเอกสารของท่ีประชุมรวมทั้งหมดจะใช้ค  าว่า 
“annex” ซ่ึงหากเป็นการใช้ในประเทศตนให้ใช้ค  าว่า “attachment” เพื่อให้เอกสาร
ตรงกนัทุกประเทศ 

(ช) หวัขอ้ 5.2   “as used in the Assessment Statement of other Member States i.e. “This 
Assessment Statement shall be reviewed by the ASEAN Architect Council (AAC) 
before the Thailand Monitoring Committee is authorised to operate by the ASEAN 
Architects Register (AAR).”  จะถูกตดัออกหากการพิจารณาผ่านคณะกรรมการสภา
สถาปนิกแห่งอาเซียนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

(ซ) ท่ีประชุมขอให้แต่ละประเทศแก้ไขตามท่ีประชุมให้ความคิดเห็นและส่งให้แก่ฝ่าย
เลขานุการ เพื่อพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป  

 
7) รูปแบบ Certificate และตราสัญลกัษณ์ 

7.1) ประเทศมาเลเซีย ไดน้ าเสนอร่าง Certificate โดยท่ีประชุมไดป้รับแกไ้ขใน
เร่ืองของตราสัญลักษณ์ โดยจะประกอบด้วยตราสัญลักษณ์อาเซียนเป็น      
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พื้นหลงั และตราสถาปนิกอาเซียนอยูส่่วนบน ซ่ึงแต่ละประเทศจะลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลของประเทศตน และก าหนดวนัออก
ประกาศฯ และวนัส้ินสุดให้ชดัเจน ทั้งน้ีเลขทะเบียนของแต่ละประเทศจะมี
รหสัยอ่ของประเทศตนไว ้เช่น ประเทศไทย ใชร้หสั AA/TH001 สิงคโปร์ ใช้
รหสั AA/SG 001 เป็นตน้ 

7.2) ในการประกวดตราสัญลกัษณ์จะพิจารณาด าเนินการตดัสินในการประชุมคร้ัง
ต่อไป โดยทุกประเทศยนืยนัเขา้ร่วมการประกวดคร้ังน้ี 
 

8) ความคืบหนา้การออกแบบเวปไซทส์ภาสถาปนิกแห่งอาเซียน 
ประเทศมาเลเซีย น า เสนอความคืบหน้าของเวปไซท์สภาสถาปนิกแห่งอาเซียน 

(www.aseanarchitectcouncil.org) โดยท่ีประชุมขอให้แต่ละประเทศจัดส่งข้อมูล หรือการ
เช่ือมโยงเวปไซทข์องประเทศตนมายงัเวปไซทน้ี์ ตลอดจนท่ีประชุมพิจารณาเน้ือหาท่ีจะบรรจุลงใน 
เวปไซท์ อาทิ เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลเบ้ืองต้นของแต่ละประเทศ และรูปภาพการ
ด าเนินงานต่างๆ  
 
9)  วาระอ่ืนๆ  

ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไปในเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยเป็นการประชุมร่วมใน
คณะกรรมการประสานงานด้านการค้าบริการของอาเซียน คร้ังท่ี 59 ท่ีประเทศลาว โดยฝ่าย
เลขานุการอาเซียนจะประสานงานในเร่ืองก าหนดการท่ีชดัเจนต่อไป 

 
---------------------------------- 

 
 


