- ร่ างคําแปลอย่ างไม่ เป็ นทางการ ข้ อตกลงยอมรับร่ วมสาขาวิศวกรรมของอาเซียน
รัฐบาลแห่งบรู ไน ดารุ สซาราม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐสิ งคโปร์
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะประเทศสมาชิกของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (จากนี้จะเรี ยกรวมกันว่า “อาเซียน” หรื อ “ประเทศสมาชิก
อาเซียน”);
ตระหนักถึง วัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงอาเซียนด้านบริ การ (จากนี้จะเรี ยกว่า AFAS) ซึ่งจะ
เป็ นการเสริ มสร้างความร่ วมมือด้านบริ การระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน สร้างความหลากหลายด้านความสามารถในการผลิต และการให้
และกระจายการบริ การของผูใ้ ห้บริ การของตนระหว่างอาเซียนและนอกอาเซียน และเพื่อเปิ ดเสรี
การค้าบริ การโดยขยายทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างของการเปิ ดเสรี ให้เกินไปกว่าที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ผกู พันไว้ภายใต้ความตกลงทัว่ ไปว่าด้วยการค้าบริ การ (จากนี้จะเรี ยกว่า “GATS”) โดย
มุ่งหวังให้เกิดการค้าบริ การอย่างเสรี ;
รับทราบถึง ข้อ 5 ของ AFAS ระบุวา่ ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจยอมรับ การศึกษาหรื อ
ประสบการณ์ที่ได้รับ เงื่อนไขที่บรรลุ และ ใบอนุญาตหรื อใบรับรองที่ออกให้ ในประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่น เพือ่ วัตถุประสงค์ของการอนุญาตหรื อรับรองผูใ้ ห้บริ การ;
รับทราบถึง ผลการตัดสิ นใจในแถลงการณ์บาหลีซ่ ึงได้รับการรับรองในการประชุมสุ ดยอดอาเซียน
ที่จดั ขึ้นในปี ค.ศ. 2003 ซึ่งเรี ยกร้องให้จดั ทําความตกลงยอมรับร่ วม (จากนี้จะเรี ยกว่า “MRA”) ด้าน
คุณสมบัติในบริ การด้านวิชาชีพหลักภายในปี ค.ศ. 2008 เพื่ออํานวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
อย่างเสรี สาํ หรับ นักวิชาชีพ/แรงงานชํานาญการ/ผูม้ ีความสามารถพิเศษ ในอาเซียน; และ
ปรารถนา ที่จะให้มี MRA ที่เป็ นรู ปแบบสามัญสําหรับบริ การวิศวกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่
ความสามารถด้านวิชาชีพโดยส่ งเสริ มการเคลื่อนย้ายของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนความ
ชํานาญ ประสบการณ์ และ แนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของประเทศ
สมาชิกอาเซียน;
จึงได้ ตกลง ข้อตกลงยอมรับร่ วมสาขาวิศวกรรมของอาเซียน (จากนี้จะเรี ยกว่า “ข้อตกลงฯ”)
ดังต่อไปนี้:
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ข้ อ 1
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของความตกลงฯ คือ:
1.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพบริ การวิศวกรรม; และ
1.2 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อที่จะส่ งเสริ มการยอมรับแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุดด้านมาตรฐานและ
คุณสมบัติ
ข้ อ 2
นิยาม
สําหรับในข้อตกลงฯ เว้นเสี ยแต่ในบริ บทได้กาํ หนดเป็ นอื่น:
2.1 การรับรอง หมายถึงการรับรองด้านคุณภาพของวิศวกรที่จบการศึกษาโดยองค์กรวิชาชีพ
แห่งชาติ
2.2 การประเมิน หรื อ การวัดผล หมายถึงกระบวนการเฉพาะสําหรับการรายงานหรื อเปรี ยบเทียบ
การบรรลุถึง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรื อ หลักอ้างอิง
2.3 หลักอ้างอิง หมายถึงระดับที่ตกลงกันซึ่งผูอ้ ื่นสามารถวัดได้
2.4 การรับรอง หมายถึงการออกใบรับรองหรื อใบอนุญาตแก่บุคคลที่บรรลุเงื่อนไขตามที่กาํ หนด
สําหรับการจดทะเบียน
2.5 ประเทศแหล่งกําเนิด หมายถึงประเทศที่วิศวกรวิชาชีพมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้าน
วิศวกรรม
2.6 หลักเกณฑ์ หรื อ มาตรฐาน หมายถึง ข้อกําหนดด้านคุณภาพที่จะต้องบรรลุ
2.7 บริการวิศวกรรม หมายถึงกิจกรรมที่อยูภ่ ายใต้การจําแนกประเภทผลิตภัณฑ์กลาง (จากนี้จะ
เรี ยกว่า “CPC”) รหัส 8672 ขององค์การสหประชาชาติ
ั ชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนและสําเร็ จ
2.8 วิศวกรทีจ่ บการศึกษา หมายถึงบุคคลธรรมดาที่มีสญ
การศึกษาด้านวิศวกรรมขั้นสู งอย่างเป็ นที่น่าพอใจซึ่งถูกประเมินว่าได้บรรลุหลักเกณฑ์ในด้าน
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สาขาวิศวกรรมตามที่กาํ หนดโดยองค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับหรื อ
หน่วยงานของรัฐ
2.9 ประเทศผู้รับ หมายถึงประเทศที่วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ขออนุญาตทํางาน โดยจะไม่
เป็ นการประกอบวิชาชีพเพียงลําพัง แต่จะต้องประกอบวิชาชีพร่ วมกับวิศวกรวิชาชีพท้องถิ่น
ตามความเหมาะสม เพื่อประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม
2.10 วิศวกรวิชาชีพ (รวมทั้ง เรี ยกว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีสญ
ั ชาติของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและได้รับการประเมินโดยหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ
(PRA) ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วมว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทางด้านเทคนิค จริ ยธรรม
และกฎหมาย ที่จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้อย่างอิสระ และขึ้นทะเบียนและออก
ใบอนุญาตสําหรับการประกอบวิชาชีพดังกล่าวจากหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก
อาเซียนอาจมีชื่อเรี ยกและมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปสําหรับคํานิยามนี้
2.11 ผู้มีอาํ นาจกํากับดูแลด้ านวิชาชีพ (PRA) หมายถึงองค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมาย หรื อ
หน่วยงานที่ได้รับอํานาจจากองค์กรของรัฐดังกล่าวซึ่งมีหน้าที่กาํ กับดูแลการประกอบวิชาชีพ
ให้บริ การวิศวกรรม ตามรายชื่อที่ระบุในภาคผนวก 1 การปรับปรุ งแก้ไขรายชื่อองค์กรหรื อ
หน่วยงานสามารถกระทําได้โดยประเทศสมาชิกอาเซียนและแจ้งต่อประเทศสมาชิกอาเซียน
ทุกประเทศโดยเลขาธิการอาเซียน ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจมีชื่อเรี ยกที่แตกต่างกัน
ไปสําหรับคํานิยามนี้
2.12 การยอมรับ หมายถึงการยอมรับโดยหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจในการแสดงถึงความสอดคล้องกับ
เงื่อนไข
2.13 วิศวกรวิชาชีพต่ างด้ าวจดทะเบียน (RFPE) หมายถึงวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ที่ขอ
ทํางานและได้รับอนุญาตโดยผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศผูร้ ับ ให้
ทํางานได้ โดยจะไม่เป็ นการประกอบวิชาชีพเพียงลําพัง แต่จะต้องประกอบวิชาชีพร่ วมกับ
วิศวกรวิชาชีพของประเทศผูร้ ับหนึ่งคนหรื อมากกว่า
2.14 การขึน้ ทะเบียน หมายถึงกระบวนการลงทะเบียนผูท้ ี่ได้บรรลุเงื่อนไขตามที่กาํ หนดภายใน
ขอบข่ายอํานาจ
2.15 คําพูดในรู ปแบบเอกพจน์ให้รวมถึงแบบพหุพจน์ดว้ ย
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ข้ อ 3
การยอมรับ, คุณสมบัต,ิ และ สิ ทธิ
3.1 คุณสมบัติในการเป็ นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)
วิศวกรวิชาชีพผูซ้ ่ ึงมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้:
3.1.1 สําเร็ จระดับปริ ญญาทางวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับโดยองค์กรด้านการรับรอง
วิศวกรรมวิชาชีพไม่วา่ จะในประเทศแหล่งกําเนิดหรื อประเทศผูร้ ับ หรื อที่ได้รับการ
ประเมินและยอมรับว่าเทียบเท่ากับระดับการศึกษาดังกล่าว;
3.1.2 มีการขึ้นทะเบียนหรื อมีใบอนุญาตที่ยงั มีผลในปั จจุบนั เพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใน
ประเทศแหล่งกําเนิด ซึ่งออกให้โดยผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน และสอดคล้องกับนโยบายของตนด้านการขึ้นทะเบียน/การอนุญาต/การ
รับรองในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรื อคณะกรรมการติดตาม ตามข้อ 4.2.2 และ
รายการที่ 1.2 ของภาคผนวก 2 ของข้อตกลงฯ;
3.1.3 มีประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิและมีความหลากหลายมาไม่ต่าํ กว่าเจ็ด (7) ปี หลังจบ
การศึกษา ทั้งนี้ จะต้องได้รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัดตามที่ระบุในภาคผนวก
4 ข้ อ ง. – ตัวอย่ างที่ 4 แล้วอย่างน้อยสอง (2) ปี ด้วย ;
3.1.4 ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศ
แหล่งกําเนิดในระดับที่น่าพอใจ; และ
3.1.5 ได้รับใบรับรองจากผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศแหล่งกําเนิด
และไม่มีประวัติการกระทําผิดอย่างร้ายแรงด้าน เทคนิค มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ ระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
จะมีสิทธิขอสมัครต่อคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) เพื่อ
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ภายใต้ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน (ACPER)
3.2 วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)
วิศวกรวิชาชีพ ผูม้ ีคุณสมบัติขา้ งต้นและปฏิบตั ิสอดคล้องตามแนวทางด้านหลักเกณฑ์และ
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิตามภาคผนวก 2 และบรรลุถอ้ ยแถลงด้านการประเมินตามภาคผนวก 3 อาจ,
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เมื่อได้รับและชําระค่าธรรมเนียมแล้ว, ได้บรรจุภายใต้ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(ACPER) และมีฐานะเป็ นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ทั้งนี้ วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)
จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้เฉพาะในขอบข่ายงานที่ได้รับอนุญาตตามความชํานาญของ
วิศวกรวิชาชีพผูน้ ้ นั ภายใต้ขอ้ ตกลงฯ นี้ เท่านั้น
3.3 สิ ทธิของวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ในการประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับ
3.3.1 วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) จะมีสิทธิสมัครต่อผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ
(PRA) ของประเทศผูร้ ับเพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE)
โดยผูส้ มัครจะต้องยืน่ คําขอพร้อมยอมรับถ้อยแถลงว่า:
(ก) จะผูกพันด้วยหลักปฏิบตั ิวิชาชีพของท้องถิ่นและสากล สอดคล้องกับนโยบายด้าน
จรรยาบรรณและความประพฤติที่มีและใช้บงั คับโดยประเทศแหล่งกําเนิด;
(ข) จะผูกพันด้วยกฎหมายและระเบียบที่ใช้บงั คับของประเทศผูร้ ับ; และ
(ค) ภายใต้บงั คับของกฎหมายและระเบียบภายในของประเทศผูร้ ับที่ดูแลด้านการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จะประกอบวิชาชีพร่ วมกับวิศวกรวิชาชีพท้องถิ่นใน
ประเทศผูร้ ับ
3.3.2 ภายใต้บงั คับของกฎหมายและระเบียบภายในและที่สามารถนํามาใช้บงั คับได้, และไม่
เป็ นการยืน่ แบบทางวิศวกรรมต่อผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมายของประเทศผูร้ ับ, หากได้รับการ
อนุมตั ิ ผูส้ มัครวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) จะได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพใน
ฐานะเป็ นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) โดยจะต้องไม่เป็ นการประกอบ
วิชาชีพเพียงลําพัง แต่จะต้องประกอบวิชาชีพร่ วมกับวิศวกรวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย
ของประเทศผูร้ ับภายในขอบข่ายงานตามความชํานาญของตนซึ่งได้รับการยอมรับและ
อนุมตั ิโดยผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศผูร้ ับ
ข้ อ 4
ผู้มีอาํ นาจกํากับดูแลด้ านวิชาชีพ, คณะกรรมการกํากับดูแล และ
คณะกรรมการประสานงานด้ านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
4.1 ผู้มีอาํ นาจกํากับดูแลด้ านวิชาชีพ (PRA)
ผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วมจะมีความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี้:
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4.1.1 พิจารณาคําขอและอนุญาตให้วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPEs) ประกอบวิชาชีพในฐานะ
เป็ นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPEs) โดยจะต้องไม่เป็ นการประกอบวิชาชีพ
เพียงลําพัง แต่จะต้องประกอบวิชาชีพร่ วมกับวิศวกรวิชาชีพท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย
ของประเทศผูร้ ับภายใต้บงั คับของกฎหมายและระเบียบภายในและที่สามารถนํามาใช้
บังคับได้, และไม่เป็ นการยืน่ แบบทางวิศวกรรมต่อผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมายของประเทศ
ผูร้ ับตามที่กาํ หนดโดยข้อตกลงฯ นี้;
4.1.2 ติดตามตรวจสอบและประเมินการประกอบวิชาชีพของวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน
(RFPEs) และทําให้มนั่ ใจว่าได้ปฏิบตั ิสอดคล้องกับข้อตกลงฯ;
4.1.3 รายงานต่อองค์กรท้องถิ่นและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่ องความคืบหน้าการ
ดําเนินการตามข้อตกลงฯ;
4.1.4 รักษามาตรฐานระดับสูงของการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณด้านวิศวกรรม;
4.1.5 แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างทันทีต่อเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกร
วิชาชีพอาเซียน (ACPECC) (จัดตั้งขึ้นภายใต้ขอ้ 4.3.5) เมื่อวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจด
ทะเบียน (RFPE) ได้ละเมิดข้อตกลงฯ หรื อเมื่อวิศวกรวิชาชีพผูซ้ ่ ึงเป็ นวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน (ACPE) ไม่มีคุณสมบัติเป็ นผูท้ ี่จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอย่างอิสระใน
ประเทศแหล่งกําเนิด ไม่ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(CPD) ของประเทศแหล่งกําเนิดในระดับที่น่าพอใจ หรื อได้กระทําผิดอย่างร้ายแรงด้าน
เทคนิค มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ไม่วา่ จะในประเทศแหล่งกําเนิดหรื อประเทศ
ผูร้ ับที่ซ่ ึงการกระทําผิดนั้นได้นาํ ไปสู่ การถอดถอนจากทะเบียนหรื อระงับการประกอบ
วิชาชีพ;
4.1.6 เตรี ยมการด้านกฎและระเบียบเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงฯ ได้; และ
4.1.7 แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมาย ข้อปฏิบตั ิ และความคืบหน้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมภายในภูมิภาค โดยมีความมุ่งหวังในการปรับให้สอดคล้องกันและ
เป็ นไปในแนวทางเดียวกับมาตรฐานในระดับภูมิภาค และ/หรื อ ระหว่างประเทศ
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4.2 คณะกรรมการกํากับดูแล (MC)
4.2.1 คณะกรรมการกํากับดูแล (MC) จะจัดตั้งขึ้นในและโดยแต่ละประเทศสมาชิกที่เข้าร่ วม
เพื่อพัฒนา ดําเนินการ และรักษา ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPER) ในประเทศ
แหล่งกําเนิด
4.2.2 คณะกรรมการกํากับดูแล (MC) จะได้รับการรับรองว่ามีอาํ นาจโดย, และอาจปฏิบตั ิ
หน้าที่บางประการได้แทน, ผูม้ ีอาํ นาจที่รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนและออก
ใบอนุญาตแก่วิศวกรวิชาชีพในประเทศ
4.2.3 คณะกรรมการกํากับดูแล (MC) จะได้รับการรับรองในฐานะหน่วยงานผูไ้ ด้รับอํานาจ
และจะสามารถรับรองคุณสมบัติและประสบการณ์ของวิศวกรวิชาชีพได้โดยตรงหรื อ
โดยอ้างถึงหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจอื่น
4.2.4 หน้าที่รับผิดชอบที่เป็ นการเฉพาะของคณะกรรมการกํากับดูแล (MC) ในด้านการพัฒนา
และคงไว้ซ่ ึงทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPER) คือการดําเนินการตามข้อ 4.2.5
และ 4.2.6 ข้างล่าง และตามที่อยูใ่ นภาคผนวก 2, 3 และ 4 ของข้อตกลงฯ
4.2.5 คณะกรรมการกํากับดูแล (MC) ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม ซึ่งจะขอ
อนุญาตเริ่ มงานทะเบียนเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียนนั้น จะต้องเตรี ยมถ้อยแถลงที่กาํ หนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
สําหรับการประเมินความสอดคล้องด้านคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 3.1 สําหรับผูส้ มัคร
วิศวกรวิชาชีพ ถ้อยแถลงดังกล่าวจะได้รับการทบทวนโดยคณะกรรมการประสานงาน
ด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) แนวทางด้านหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
และตัวอย่าง จะกําหนดไว้ในภาคผนวก 2, 3 และ 4
4.2.6 แต่ละคณะกรรมการกํากับดูแล (MC) ที่ได้รับอํานาจจะมีหน้าที่เพิม่ เติมคือ:
4.2.6.1 ทําให้มนั่ ใจว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพทุกคนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในฐานะวิศวกร
วิชาชีพอาเซียน (ACPEs) โดยเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกร
วิชาชีพอาเซียน (ACPECC) จะปฏิบตั ิสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงฯ
และผูป้ ระกอบวิชาชีพเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้แสดงให้ทราบว่าได้ดาํ เนินการ
สอดคล้องตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิและหลักเกณฑ์ตามที่แสดงในภาคผนวก 2, 3
และ 4;
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4.2.6.2 ทําให้มนั่ ใจว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพที่สมัครขอขึ้นทะเบียนในฐานะวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน (ACPEs) จะต้องแสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการ
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศแหล่งกําเนิดในระดับที่น่า
พอใจ;
4.2.6.3 ทําให้มนั่ ใจว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยเลขาธิการ
คณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) เป็ นวิศวกร
วิชาชีพอาเซียน (ACPEs) ยังคงสมัครขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนอยูเ่ ป็ นระยะ
และในการนี้ แสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องของประเทศแหล่งกําเนิดในระดับที่น่าพอใจ;
4.2.6.4 ทําให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิและเกิดผลตามการเปลี่ยนแปลงที่ตกลงภายใต้ขอ้ 6.3
ตามที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(ACPECC); และ
4.2.6.5 เมื่อมีการใช้ขอ้ 4.1.5, จะต้องถอดถอนการขึ้นทะเบียนของวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(ACPE) ผูน้ ้ นั ออกจากทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPER)
4.3 คณะกรรมการประสานงานด้ านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC)
4.3.1 คณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) จะถูกจัดตั้งขึ้น และ
จะมีอาํ นาจในการแต่งตั้งและถอดถอนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ทั้งนี้ อํานาจนี้อาจ
ถูกมอบหมายอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้เป็ นระยะจากคณะกรรมการประสานงานด้าน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) ให้แก่คณะกรรมการกํากับดูแลที่ได้รับอํานาจ (MC)
ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม สําหรับสมาชิกของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) จะประกอบด้วยผูแ้ ทนที่ได้รับ
มอบหมายหนึ่งคนจากแต่ละคณะกรรมการกํากับดูแล (MC) ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ที่เข้าร่ วม
4.3.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) จะ
รวมถึง:
4.3.2.1 อํานวยความสะดวกในการพัฒนาและคงไว้ซ่ ึงทะเบียนที่มีผลใช้บงั คับและ
น่าเชื่อถือสําหรับวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPER);
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4.3.2.2 ส่ งเสริ มการยอมรับวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPEs) ในแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียนที่เข้าร่ วม ว่ามีความสามารถทางเทคนิคและวิชาชีพทัว่ ไปที่ทดั เทียมกับ
วิศวกรวิชาชีพที่ได้ข้ ึนทะเบียนหรื อได้รับอนุญาตในประเทศแหล่งกําเนิด;
4.3.2.3 พัฒนา ติดตามตรวจสอบ รักษาไว้ และส่ งเสริ ม มาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
ยอมรับร่ วมกันสําหรับอํานวยความสะดวกต่อการประกอบวิชาชีพของวิศวกร
วิชาชีพอาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม;
4.3.2.4 ค้นหาเพื่อเกิดความเข้าใจที่ดียงิ่ ขึ้นเกี่ยวกับอุปสรรคที่มีต่อการประกอบวิชาชีพ
และ พัฒนาและส่ งเสริ มกลยุทธในการช่วยเหลือแก่รัฐบาลและหน่วยงานผูม้ ี
อํานาจอนุญาต เพื่อลดอุปสรรคเหล่านั้นและบริ หารขั้นตอนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และไม่เลือกปฏิบตั ิ;
4.3.2.5 โดยผ่านกลไกที่มีภายใต้อาเซียน, ส่ งเสริ มให้รัฐบาลและหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจ
อนุญาตที่เกี่ยวข้องรับและดําเนินการลดระเบียบวิธีปฏิบตั ิสาํ หรับการให้สิทธิ
การประกอบวิชาชีพแก่วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPEs);
4.3.2.6 ระบุ และส่ งเสริ มการดําเนินการตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุดสําหรับการ
เตรี ยมการและการประเมินของวิศวกรที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพในระดับ
วิชาชีพ; และ
4.3.2.7 ติดตามตรวจสอบร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง และแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้วยวิธีการใดๆ ที่
มีความเหมาะสมที่สุด รวมทั้ง:
(ก) การติดต่อสื่ อสารกันอย่างสมํ่าเสมอและแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวกับระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิดา้ นการประเมิน หลักเกณฑ์ ระบบ คู่มือ การประชาสัมพันธ์ และ
รายชื่อของผูป้ ระกอบวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ;
(ข) แจ้งต่อผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของทุกประเทศเมื่อได้รับ
แจ้งว่าวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)ไม่มีคุณสมบัติเป็ นผูท้ ี่จะประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมอย่างอิสระในประเทศแหล่งกําเนิด ไม่ปฏิบตั ิสอดคล้อง
ตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศ
แหล่งกําเนิดในระดับที่น่าพอใจ หรื อได้กระทําผิดอย่างร้ายแรงด้าน เทคนิค
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ไม่วา่ จะในประเทศแหล่งกําเนิดหรื อ
ประเทศผูร้ ับที่ซ่ ึงการกระทําผิดนั้นได้นาํ ไปสู่ การถอดถอนจากทะเบียนหรื อ
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ระงับการประกอบวิชาชีพ หรื อถอดถอนจากทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(ACPER);
(ค) ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบตั ิงานตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม; และ
(ง) สังเกตการณ์การประชุมที่เปิ ดให้เข้าร่ วมได้ของผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้าน
วิชาชีพ (PRAs) ใดๆ และ/หรื อ กรรมาธิการที่รับผิดชอบในการดําเนินการ
ด้านระเบียบวิธีปฏิบตั ิเรื่ องต่างๆ ที่สาํ คัญ และ การประชุมที่เกี่ยวข้องที่เปิ ด
ให้เข้าร่ วมได้ขององค์กรกํากับดูแลต่างๆของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้า
ร่ วม
4.3.3 คณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) อาจเชิญประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ไม่ได้เข้าร่ วม มาเป็ นผูส้ งั เกตการณ์การประชุมของตนได้ตามความ
เหมาะสม
4.3.4 คณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) จะต้องรายงาน
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานต่อคณะกรรมการประสานงานด้านบริ การของอาเซียน
(CCS)
4.3.5 การบริ หารงานของคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC)
จะได้กระทําโดยเลขาธิการ การจัดตั้งและการสนับสนุนทางการเงินต่อเลขาธิการ
ดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(ACPECC)
4.3.6 การประชุมสามัญของคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC)
จะจัดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบสองปี เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับคําขอของ
คณะกรรมการกํากับดูแลที่จะขออนุญาตเริ่ มงานทะเบียน และ/หรื อ การขออนุญาตที่จะ
ทบทวนแนวทางด้านหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบตั ิ (ภาคผนวก 2), ถ้อยแถลงด้านการ
ประเมิน (ภาคผนวก 3), ภาคผนวก 4 และแนวทาง ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ และงานเอกสารอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะการปรับปรุ งแก้ไขใดๆ ต่อผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ
(PRAs) ทั้งหมด
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ข้ อ 5
ข้ อยกเว้ นร่ วมกัน
5.1 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม ยอมรับว่าข้อตกลงใดๆ, ซึ่งอาจจะให้การยกเว้นจากการ
ประเมินเพิ่มเติมโดยผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ที่ควบคุมดูแลสิ ทธิในการประกอบ
วิชาชีพในแต่ละประเทศ, อาจสามารถมีข้ ึนได้กเ็ ฉพาะด้วยการมีส่วนร่ วมและยอมรับของผูม้ ี
อํานาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) และหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น;
5.2 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม รับทราบว่าผูม้ ีอาํ นาจในการขึ้นทะเบียนหรื ออนุญาต มีความ
รับผิดชอบตามกฎหมายที่จะปกป้ องสุ ขภาพ ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม และสวัสดิภาพของ
สังคมภายในขอบเขตการดูแล และอาจเรี ยกร้องให้วิศวกรวิชาชีพที่ตอ้ งการสิ ทธิในการ
ประกอบวิชาชีพโดยอิสระ ทําการยืน่ การประเมินเพิ่มเติมได้;
5.3 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม พิจารณาเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการประเมินดังกล่าวควร
เป็ นการสร้างความมัน่ ใจในระดับที่เพียงพอต่อผูม้ ีอาํ นาจที่เกี่ยวข้องว่าวิศวกรวิชาชีพผูน้ ้ นั :
5.3.1 เข้าใจหลักการทัว่ ไปของข้อประพฤติของการประกอบวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง;
5.3.2 ได้แสดงถึงความสามารถในการใช้หลักการนั้นอย่างปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพ; และ
5.3.3 มีความคุน้ เคยกับเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ ที่มีในประเทศผูร้ ับ
ข้ อ 6
การปรับปรุงแก้ ไข
6.1 ประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ อาจเรี ยกร้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้มีการปรับปรุ งแก้ไขใดๆ ต่อ
บางส่ วนหรื อทั้งหมดของข้อตกลงฯ
6.2 เว้นแต่จะได้มีการกําหนดไว้ในข้อตกลงฯ, ข้อบทของข้อตกลงฯ นี้อาจจะแก้ไขได้กเ็ ฉพาะที่
ผ่านการปรับปรุ งแก้ไขที่ตกลงร่ วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยรัฐบาลของทุกประเทศสมาชิก
อาเซียน การปรับปรุ งแก้ไขใดๆ ที่ตกลงกันดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจะ
กลายเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อตกลงฯ นี้ และจะมีผลใช้บงั คับในวันที่ซ่ ึงอาจจะได้มีการกําหนดโดย
ทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
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6.3 ละเว้นจากข้อ 6.2 ข้างต้น, ข้อบทของภาคผนวก 2, 3 และ 4 และแนวทาง ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
และงานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการแก้ไขได้โดยผ่านการปรับปรุ งแก้ไขที่ตกลง
ร่ วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพทั้งหมดของประเทศสมาชิกที่
เข้าร่ วม ทั้งนี้ การปรับปรุ งแก้ไขจะต้องไม่ขดั หรื อแก้ไขข้อบทใดๆ ของข้อตกลงฯ หลัก และ
การเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการอนุมตั ิท้ งั หมดจะต้องดําเนินการโดยคณะกรรมการประสานงาน
ด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC)
6.4 การปรับปรุ งแก้ไขใดๆ ตามที่ตกลงกันภายใต้ขอ้ 6.3 จะถูกปรับให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจะ
กลายเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อตกลงฯ นี้ และจะมีผลใช้บงั คับในวันที่ซ่ ึงอาจจะได้มีการกําหนดโดย
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม
6.5 การปรับปรุ งแก้ไขใดๆ จะไม่เป็ นการกระทบต่อสิ ทธิและพันธกรณี อนั เกิดจากหรื อมีพ้นื ฐาน
จากข้อตกลงฯ ก่อนหรื อจนกระทัง่ ถึงวันที่การปรับปรุ งแก้ไขดังกล่าวมีผล
6.6 ในกรณี ที่ขอ้ บทใดๆ ในข้อ 1 ถึง 8 ไม่สอดคล้องกับข้อบทใดๆ ในภาคผนวก 2 ถึง 4 ให้ถือตาม
ข้อบทในข้อ 1 ถึง 8
ข้ อ 7
การระงับข้ อพิพาท
ข้อบทของพิธีสารอาเซียนเรื่ องกลไกการระงับข้อพิพาท ซึ่งจัดทําขึ้นที่กรุ งเวียงจันทน์ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 จะนํามาใช้ในกรณี เกิด
ข้อพิพาทเกี่ยวกับ การตีความ การดําเนินการ และ/หรื อ การนํามาใช้ ของข้อบทใดๆ ภายใต้ขอ้ ตกลง
ฯ
ข้ อ 8
ข้ อบทสุ ดท้ าย
8.1 เงื่อนไข และนิยาม และข้อบทอื่นๆ ของความตกลงทัว่ ไปว่าด้วยการค้าบริ การ (GATS) และ
กรอบความตกลงอาเซียนด้านบริ การ (AFAS) จะถูกอ้างอิงและนํามาใช้ในเรื่ องต่างๆ ที่เกิด
ภายใต้ขอ้ ตกลงฯ สําหรับกรณี ที่ไม่มีขอ้ บทกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
8.2 ข้อตกลงฯ จะมีผลใช้บงั คับในวันที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศลงนาม
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8.3 ภายหลังที่ขอ้ ตกลงฯ มีผลใช้บงั คับตามข้อ 8.2 แล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ตอ้ งการเข้าร่ วม
ในข้อตกลงฯ นี้ (ซึ่งภายใต้ขอ้ ตกลงฯ จะเรี ยกว่า “ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม”) จะต้อง
แจ้งต่อเลขาธิการอาเซียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยระบุวนั ที่มีผลในการเข้าร่ วม และจากนั้น
เลขาธิการอาเซียนจะแจ้งต่อประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือ
8.4 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วมใดๆ ที่ตอ้ งการสิ้ นสุ ดการเข้าร่ วมข้อตกลงฯ จะต้องแจ้งต่อ
เลขาธิการอาเซียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้อยสิ บสองเดือนก่อนวันที่ระบุให้มีผลยกเลิกการ
เข้าร่ วม และจากนั้นเลขาธิการอาเซียนจะแจ้งต่อประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือ
8.5 ข้อตกลงฯ จะได้รับการเก็บรักษาไว้กบั เลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะทําสําเนาที่ถูกต้องส่ งให้แต่ละ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
เพือ่ เป็ นพยานในการนี,้ ผูล้ งนามข้างใต้น้ ี ซึ่งได้รับมอบอํานาจอย่างถูกต้องจากรัฐบาลของแต่ละ
ประเทศ ได้ลงนามในข้อตกลงยอมรับร่ วมสาขาวิศวกรรมของอาเซียน
กระทําขึน้ ที่ ......................, ในวันที่ ...................... โดยจัดทําเป็ นเอกสารฉบับเดียวในภาษาอังกฤษ
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ภาคผนวก 1
รายชื่อผู้มีอาํ นาจกํากับดูแลด้ านวิชาชีพ (PRA)
ประเทศสมาชิกอาเซียน
บรู ไน ดารุ สซาราม
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
พม่า
ฟิ ลิปปิ นส์
สิ งคโปร์
ไทย
เวียดนาม

ผู้มีอาํ นาจกํากับดูแลด้ านวิชาชีพ (PRA)
กระทรวงการพัฒนา
กระทรวงการบริ หารที่ดิน การวางผังเมือง และการก่อสร้าง
คณะกรรมการพัฒนาการบริ การก่อสร้างแห่ งชาติ
สหภาพลาวแห่งสมาคมวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
คณะกรรมการวิศวกรมาเลเซีย
สํานักงานใหญ่งานสาธารณะ กระทรวงการก่อสร้าง
คณะกรรมาธิการด้านกฎระเบียบวิชาชีพ และคณะกรรมการ
กํากับดูแลวิชาชีพด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการวิศวกรวิชาชีพสิ งคโปร์
สภาวิศวกร
กระทรวงการก่อสร้าง
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ภาคผนวก 2
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน
แนวทางด้ านหลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ของแนวทางนี้คือเพื่อช่วยคณะกรรมการกํากับดูแล (MCs) ของประเทศสมาชิก
อาเซียนในการจัดทําถ้อยแถลงด้านหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบตั ิสาํ หรับยืน่ ต่อคณะกรรมการ
ประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องตามข้อตกลงฯ นั้น
สิ ทธิของวิศวกรวิชาชีพที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) จะถูกกําหนด
โดยการอ้างอิงถึงหลักเกณฑ์ 5 ข้อ ซึ่งจะพิจารณาโดยพร้อมกัน บางข้อของหลักเกณฑ์จะมีลกั ษณะ
ที่กาํ หนดไว้คอ่ นข้างชัด ขณะที่บางข้ออาจต้องให้คณะกรรมการกํากับดูแล (MC) ดําเนินการ
พิจารณาทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรวิชาชีพกรณี พิเศษ ทั้งนี้ ข้อความ
ต่อไปนี้จะใช้เป็ นหลักอ้างอิงสําหรับการพิจารณาหลักเกณฑ์ในแต่ละข้อ
1.1 สํ าเร็จหลักสู ตรวิศวกรรมทีไ่ ด้ รับการยอมรับและรับรอง หรืออืน่ ใดทีไ่ ด้ รับการประเมินหรือ
ยอมรับว่ าทัดเทียม
เพื่อที่จะได้รับการใส่ ชื่อในทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPER) วิศวกรวิชาชีพจะต้อง
แสดงต่อคณะกรรมการกํากับดูแล (MC) ที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึง ระดับการศึกษาหรื อสําเร็ จ
การศึกษาตามหลักสู ตรที่เทียบเท่ากับการสําเร็ จใน:
1.1.1 ปริ ญญาทางวิศวกรรมที่ออกให้และรับรองอย่างสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี
ที่สุดซึ่งจัดทําโดยสถาบันที่เป็ นที่ยอมรับของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน; หรื อ
1.1.2 หลักสูตรทางวิศวกรรมที่รับรองโดยองค์กรที่เป็ นอิสระจากผูใ้ ห้บริ การด้านการศึกษา
หรื อการทดสอบที่กาํ หนดโดยองค์กรที่ได้รับอํานาจภายในประเทศ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และ
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการรับรอง หรื อมาตรฐานการทดสอบ, แล้วแต่ความเหมาะสม, ต้อง
ได้รับการยืน่ โดยคณะกรรมการกํากับดูแล (MCs) หนึ่งคณะฯ หรื อมากกว่า ต่อ, และ
ได้รับการยินยอมจาก, คณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(ACPECC)
แนวปฏิบตั ิน้ ีไม่ใช่เป็ นการจํากัดการเข้าร่ วมกับประเทศที่ซ่ ึงหลักสู ตรทางวิศวกรรมนั้นได้รับ
การรับรอง, หรื อการทดสอบซึ่งกําหนด, โดยองค์กรวิชาชีพอิสระ และไม่มีนยั ยะว่าความสําเร็ จ
ด้านการศึกษาที่เป็ นที่ยอมรับนั้นจะสามารถแสดงได้เฉพาะในบริ บทของหลักสูตรปริ ญญาด้าน
วิศวกรรมเท่านั้น
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1.2 ได้ รับการประเมินภายในขอบข่ ายอํานาจแล้วว่ าสามารถประกอบวิชาชีพได้ โดยอิสระ
การประเมินอาจจะดําเนินการได้โดยคณะกรรมการกํากับดูแล (MC) หรื อโดยผูม้ ีอาํ นาจกํากับ
ดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ภายในประเทศแหล่งกําเนิด
1.3 มีประสบการณ์ ในภาคปฏิบตั ิอย่ างน้ อยเจ็ดปี หลังจบการศึกษา
นิยามที่ถูกต้องของประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิจะขึ้นอยูก่ บั วิจารณญาณของคณะกรรมการ
กํากับดูแล (MC) ที่เกี่ยวข้อง แต่การทํางานดังกล่าวนั้นควรจะมีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับ
สาขาด้านวิศวกรรมที่ซ่ ึงวิศวกรวิชาชีพนั้นๆ อ้างว่ามีความชํานาญ ในระยะแรกนั้น วิศวกร
วิชาชีพควรได้มีการเข้าร่ วมในบทบาทและกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับสาขาด้าน
วิศวกรรมเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม อาจจะเน้นพิจารณาที่บทบาทในช่วงที่รับผิดชอบงานด้าน
วิศวกรรมที่เด่นชัดมากกว่า
1.4 ได้ ใช้ เวลาอย่ างน้ อยสองปี ในหน้ าทีร่ ับผิดชอบงานด้ านวิศวกรรมทีเ่ ด่ นชัด
นิยามของงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัดจะแตกต่างไประหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและหลัก
ปฏิบตั ิ สําหรับแนวทางทัว่ ไปนั้น งานดังกล่าวควรมีลกั ษณะเป็ นการใช้วิจารณญาณด้าน
วิศวกรรมที่เป็ นอิสระ โครงการดังกล่าวควรมีระยะเวลา ราคา และความซับซ้อนมากเพียงพอ
และวิศวกรวิชาชีพควรเป็ นผูร้ ับผิดชอบด้วยตนเองต่อการดําเนินงาน ทั้งนี้ โดยทัว่ ไปแล้ว
วิศวกรวิชาชีพอาจถือว่าได้รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัดก็ต่อเมื่อวิศวกรนั้นได้:
1.4.1 วางแผน ออกแบบ ประสาน และดําเนินโครงการขนาดเล็ก; หรื อ
1.4.2 ดําเนินการส่ วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่ดว้ ยพื้นฐานความเข้าใจในโครงการ
ทั้งหมด; หรื อ
1.4.3 ดําเนินการในงานที่ใหม่ ซับซ้อน และ/หรื อ ประกอบด้วยสาขาหลากหลาย
ระยะเวลาที่กาํ หนดไว้สองปี อาจบรรลุได้ภายในช่วงระยะเวลาประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิเจ็ดปี
หลังจากจบการศึกษา, ดู ภาคผนวก 4 ข้ อ ข. – ตัวอย่ างที่ 2, ข้ อ ค. – ตัวอย่ างที่ 3 และ ข้ อ ง. –
ตัวอย่ างที่ 4
1.5 ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่ างต่ อเนื่อง (CPD)ในระดับทีน่ ่ าพอใจ
ลักษณะและขอบเขตของความสอดคล้องที่ตอ้ งตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(CPD), และลักษณะในการตรวจสอบความสอดคล้องดังกล่าว, จะให้ข้ ึนกับวิจารณญาณของ
คณะกรรมการกํากับดูแล (MC) ที่เกี่ยวข้อง แต่ควรสะท้อนถึงบรรทัดฐานทัว่ ไปสําหรับความ
สอดคล้องดังกล่าวโดยวิศวกรวิชาชีพภายในประเทศสมาชิกอาเซียน
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1.6 วิศวกรวิชาชีพอาเซียนทีข่ นึ้ ทะเบียน (ACPE) จะต้ องยอมรับเงื่อนไขต่ อไปนี:้
1.6.1 ข้ อประพฤติด้านวิชาชีพ – วิศวกรวิชาชีพทุกคนที่ตอ้ งการขึ้นทะเบียนเป็ นวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน (ACPEs) ต้องตกลงที่จะผูกพันโดยข้อประพฤติดา้ นวิชาชีพของท้องถิ่นหรื อ
ระหว่างประเทศ และด้วยนโยบายด้านจรรยาบรรณและความประพฤติที่มีและใช้บงั คับ
โดยประเทศแหล่งกําเนิด และโดยขอบข่ายอํานาจอื่นที่วิศวกรวิชาชีพนั้นๆ ประกอบ
วิชาชีพ ข้อประพฤติดงั กล่าวโดยทัว่ ไปรวมถึงเงื่อนไขว่าวิศวกรวิชาชีพต้องให้
ความสําคัญกับเรื่ องสุ ขภาพ ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม และสวัสดิภาพของสังคม
เหนือกว่าความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรื อเพือ่ นร่ วมงาน, ต้องประกอบวิชาชีพเฉพาะ
ภายในสาขาที่ตนมีความสามารถเท่านั้น, และต้องแนะนําต่อลูกค้าเมื่อต้องการผูช้ ่วยด้าน
วิชาชีพเพิ่มเติมในอันที่จะสามารถดําเนินโครงการได้ ในการนี้ คณะกรรมการกํากับดูแล
(MCs) จะต้องเป็ นผูร้ ับรองว่าในการขึ้นทะเบียนนั้นผูส้ มัครได้ลงนามในถ้อยแถลงด้าน
การปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับข้อประพฤติดา้ นวิชาชีพดังกล่าว
1.6.2 ความรับผิดชอบ – วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPEs) ต้องตกลงที่จะรับผิดชอบด้วยตนเอง
ต่อการกระทําของตนในการทํางานด้านวิชาชีพ โดยผ่านเงื่อนไขที่กาํ หนดโดยองค์กร
ด้านการอนุญาต และ/หรื อ การจดทะเบียน ในขอบข่ายอํานาจปฏิบตั ิงาน และผ่าน
กระบวนการทางกฎหมายของขอบข่ายอํานาจดังกล่าว
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ภาคผนวก 3
ถ้ อยแถลงด้ านการประเมินวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
การเตรี ยมการถ้อยแถลงด้านการประเมินสําหรับประเมินวิศวกรวิชาชีพที่ตอ้ งการขึ้นทะเบียนเป็ น
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) จะเกี่ยวข้องกับการระบุและการประเมินในส่ วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
โดยคณะกรรมการกํากับดูแล (MC) ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม
1.1 มีกลไกหนึ่งอย่างหรื อมากกว่านั้นสําหรับการรับรองและยอมรับ:
1.1.1 หลักสูตรการศึกษาที่คดั เลือกวิศวกรที่จบการศึกษาเพื่อเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม; และ/หรื อ
1.1.2 เครื่ องมือการประเมินซึ่งมีกลไกที่เป็ นทางเลือกหรื อเสริ มสําหรับการที่วิศวกรที่จบ
การศึกษาจะแสดงให้เห็นได้วา่ เขาเหล่านั้นบรรลุถึงมาตรฐานด้านการศึกษาที่เหมาะสม
2.1 มีกลไกหนึ่งอย่างหรื อมากกว่านั้นสําหรับการประเมินวิศวกรจบการศึกษาที่มีคุณภาพว่า
เหมาะสมสําหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรโดยอิสระ ซึ่งโดยทัว่ ไปจะหลังจากที่วิศวกรที่จบ
การศึกษาเหล่านั้นได้มีประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพซึ่งถูกควบคุมและตรวจสอบเป็ นระยะเวลา
หนึ่ง
3.1 มีกลไกที่ทาํ ให้มนั่ ใจได้วา่ วิศวกรวิชาชีพอิสระนั้น:
3.1.1 ได้มีประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิอย่างน้อยเจ็ดปี หลังจบการศึกษา;
3.1.2 ได้มีเวลาอย่างสองปี ในหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัด;
3.1.3 ได้ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศ
แหล่งกําเนิดในระดับที่น่าพอใจ; และ
3.1.4 ได้ปฏิบตั ิตาม, ผูกพันโดย, ข้อประพฤติที่เหมาะสม
4.1 มีกลไกที่ทาํ ให้แน่ใจได้วา่ ผูข้ ้ ึนทะเบียนจะได้รับการตรวจสอบเป็ นช่วงเวลาสมํ่าเสมอเพื่อให้
มัน่ ใจว่าเขาเหล่านั้นได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
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สําหรับในแต่ละส่ วนดังกล่าว ถ้อยแถลงด้านการประเมินสําหรับแต่ละประเทศสมาชิกอาจ
รวมถึง:
4.1.1 กลไกที่สามารถนํามาใช้ได้กบั วิศวกรวิชาชีพในทุกสาขา;
4.1.2 กลไกที่สามารถนํามาใช้ได้กบั วิศวกรวิชาชีพในสาขาที่กาํ หนดไว้เฉพาะ;
4.1.3 กลไกระดับชาติ ภูมิภาค และระดับจังหวัด; และ
4.1.4 กลไกที่มีอยูห่ รื อที่ถูกใช้แทน
ซึ่งเหล่านี้ได้รับการยอมรับโดยคณะกรรมการกํากับดูแล (MC) ของแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียนในการประเมินผูส้ มัครสําหรับการขึ้นทะเบียนเป็ นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPEs)
คณะกรรมการกํากับดูแล (MC) อาจมีเงื่อนไขในบางส่ วนหรื อทั้งหมดของกลไกได้ (ยกตัวอย่าง
เช่น, โดยเรี ยกร้องให้การประเมินภายใต้กลไกหนึ่งจะยอมรับได้กต็ ่อเมื่อวิศวกรที่จบการศึกษา
นั้นได้เสร็ จสิ้ นกระบวนการภายในระยะเวลาที่กาํ หนด, หรื อมีประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิเป็ น
ระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กาํ หนดในสาขาที่เกี่ยวข้อง) เงื่อนไขเหล่านั้นทั้งหมดจะต้องระบุให้
ชัดเจน
ถ้อยแถลงด้านการประเมินถือเป็ นเอกสารที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งการปรับปรุ งแก้ไขที่
จําเป็ นจะทําให้เกิดผลได้โดยคณะกรรมการกํากับดูแล (MC) ที่รับผิดชอบเป็ นระยะๆ และแจ้ง
ต่อคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) ผ่านเลขาธิการ
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ภาคผนวก 4
ข้ อ ก. ตัวอย่ างที่ 1
สรุ ปผลของคณะกรรมการกํากับดูแล
ด้ านการประเมินการสมัครขึน้ ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
ชื่อผูส้ มัคร:
คุณสมบัติ, และสถานที่ และวันที่ ที่ได้รับ:
หมายเลขลงทะเบียนวิศวกรจดทะเบียน (ประเทศต้นทาง):
วันที่ลงทะเบียนวิศวกรจดทะเบียน (ประเทศต้นทาง):
สาขาวิศวกรจดทะเบียน:
สาขาทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน:
การรับรองการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิศวกรวิชาชีพอาเซียน:
สําเร็ จหลักสูตรวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับและรับรอง หรื ออื่นใดที่ได้รับ
การประเมินหรื อยอมรับว่าทัดเทียม
ได้รับการประเมินภายในประเทศแล้วว่าสามารถประกอบวิชาชีพได้โดยอิสระ
มีประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิอย่างน้อยเจ็ดปี หลังจบการศึกษา
ได้ใช้เวลาอย่างน้อยสองปี ในหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัด
ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในประเทศ
แหล่งกําเนิดในระดับที่น่าพอใจ
ลงนามรับรองบนถ้อยแถลงด้านการปฏิบตั ิตามข้อประพฤติดา้ นจรรยาบรรณ
ลงนาม
เจ้าหน้าที่ผไู ้ ด้รับมอบหมาย
คณะกรรมการกํากับดูแลวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
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ข้ อ ข. ตัวอย่ างที่ 2
การสมัครงานด้ านวิศวกรรมทีเ่ ด่ นชัด
สํ าหรับขึน้ ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
หมายเลขใบรับ:
คุณสมบัติ:
หมายเลขลงทะเบียนวิศวกรจดทะเบียน:
วันที่ลงทะเบียนวิศวกรจดทะเบียน:
ชื่อสาขาวิศวกรจดทะเบียน:
ชื่อผูส้ มัคร:
วันเกิด:
ที่อยู:่
สถานที่ทาํ งาน:
ชื่อบริ ษทั :
ที่อยู:่
ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและสมัครดังรายละเอียดข้างล่างเพื่อให้
สอดคล้องตามข้อบทที่กาํ หนดให้มีประสบการณ์สองปี ในการรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมที่
เด่นชัด
1. ประสบการณ์งานด้านวิศวกรรม (อธิบายเรี ยงตามลําดับย้อนหลัง, เริ่ มด้วยล่าสุ ดก่อน)
ส่ วนสําหรับผูใ้ ห้การรับรอง
ชื่อองค์กร/ ชื่อของ ลายเซ็น ความเกี่ยวข้องของ โทรศัพท์/
งาน
วันเริ่ ม/
หมายเลข
ผูล้ งนามรับรองกับ โทรสาร
สิ้ นสุ ด
ตําแหน่ง/คํา งาน
ผูส้ มัคร
(เดือน)
นําหน้า
หมายเหตุ: ผูล้ งนามรับรองข้างต้นโดยหลักการจะต้องเป็ นตัวแทนขององค์กรที่ซ่ ึงผูส้ มัครได้
ดําเนินงานวิศวกรรม
2. รายละเอียดของงานด้านวิศวกรรม (อธิบายรายละเอียดของงานแต่ละอย่างที่เขียนในหน้าก่อน)
งาน
ตําแหน่งในงานด้าน
เนื้อหาของงาน (อธิบายเนื้อหาและความสําคัญของงาน
หมายเลข วิศวกรรม
บทบาทของผูส้ มัคร และระดับความรับผิดชอบของผูส้ มัคร
- ไม่เกิน 50 คํา)
หมายเหตุ: ให้สาํ เนาเอกสารนี้เมื่อต้องการพื้นที่เขียนเพิ่ม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็ นความจริ ง
วันที่:
ถึงคณะกรรมการกํากับดูแลวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
ชื่อผูส้ มัคร:

ลงนาม:
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ข้ อ ค. ตัวอย่ างที่ 3
อาชีพของวิศวกรจดทะเบียนทีจ่ ะได้ รับการแนะนําในฐานะวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
และการจําลองตัวอย่ างของงานด้ านวิศวกรรมทีเ่ ด่ นชัด
นาย ก. ที่ปรึ กษาด้านวิศวกรรมโยธา
31 / วันที่ 22 กันยายน ปี ค.ศ. 1967
วิศวกรรมโยธา
การวางผังตัวเมืองและชนบท
จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย, ในปี ค.ศ. 1990
ตําแหน่ งงาน
ชื่อโครงการ, จํานวนเดือนของประสบการณ์ งานด้ าน
วิศวกรรมทีเ่ ด่ นชัด, และสรุป
25 - เขต
วิศวกรผูช้ ่วย
วางแผนปรับปรุ งโครงข่ายถนนสายหลัก
26 - สถาบันวิจยั งานสาธารณะ วิศวกรผูช้ ่วย
ศึกษาวิธีสาํ หรับวางแผนและปรับปรุ งอาคารและสิ่ ง
อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับถนน
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของถนนและ
องค์ประกอบภูมิสถาปัตย์
27 - กระทรวง
วิศวกร
การจัดทําแผนปรับปรุ งภูมิสถาปั ตย์เมือง (6 เดือน)
- เมือง
การจัดทําแผนพื้นฐานองค์รวมสําหรับการพัฒนา
พื้นที่เมือง (6 เดือน)
(ทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างเทศบาลและ
ท้องถิ่น, นาย ก. ได้จดั ทําแผนพื้นฐานองค์รวม
สําหรับการพัฒนาพื้นที่เมือง)
การเตรี ยมแนวทางสําหรับการพัฒนาภูมิศาสตร์ ถนน
28 - สถาบันวิจยั งานสาธารณะ วิศวกร
หนทาง (ร่ าง) (3 เดือน)
การศึกษานโยบายสําหรับการปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อม
- กระทรวง
ในพื้นที่เมืองและภูมิภาค (2 เดือน)
วิศวกรหลัก
การเตรี ยมแผนการปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อม (4 เดือน)
29 - กระทรวง
(นาย ก. ได้จดั ทําแผนเพื่อปรับปรุ งถนนหลวงสายเก่า
ด้วยมุมมองใหม่โดยพิจารณาถึงธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในพื้นที่)
การเตรี ยมการปรับปรุ ง “ถนนสายประวัติศาสตร์”
- จังหวัด
และแผนการใช้งาน
30 - เมือง
วิศวกรขั้นสูง
การเตรี ยมแผนสําหรับการพัฒนาจุดเชื่อม (4 เดือน)
(ทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างผูม้ ีอาํ นาจที่
เกี่ยวข้องและท้องถิ่น และทํางานอย่างใกล้ชิดกับทั้ง
สองหน่วยงาน, นาย ก. เป็ นผูจ้ ดั ทําแผน)
รวมประสบการณ์ที่รับผิดชอบงานวิศวกรรมที่เด่นชัด
25 เดือน
ตัวอย่ างของวิศวกรจดทะเบียน
อายุ/วันเกิด
สาขาเทคนิค
สาขาเลือก
ภูมหิ ลังการศึกษาสุ ดท้ าย
อายุ การจําแนกเจ้ าของโครงการ
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ข้ อ ง. ตัวอย่ างที่ 4
รายละเอียดของประสบการณ์ สองปี
ในการรับผิดชอบงานด้ านวิศวกรรมทีเ่ ด่ นชัด
เมื่อพิจารณาถึง “ประสบการณ์ในการดําเนินงานวิศวกรรมที่มีความซับซ้อน หรื องานวิศวกรรมที่
ต้องใช้แนวคิดใหม่ หรื องานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่แตกต่างหลากหลาย” นั้น เนื้อหาของ
ประสบการณ์ในทางปฏิบตั ิสามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
1. ประสบการณ์ในฐานะเป็ นวิศวกรหัวหน้าหรื อระดับสูง (ไม่ใช่ในตําแหน่งผูช้ ่วย) ที่รับผิดชอบ
งานวิศวกรรมที่ดาํ เนินการอย่างซับซ้อน
ความซับซ้อน
• สถานที่มีความซับซ้อน
• โครงสร้างอื่นๆ อยูใ่ กล้กบั โครงสร้างที่วางแผน
• มีเงื่อนไขด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมที่เข้มงวด
• ตารางการก่อสร้างที่แน่น
• มีหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจจํานวนมากที่ตอ้ งดําเนินงานประสาน
• ยากลําบากในการประชาสัมพันธ์
2. ประสบการณ์ในฐานะเป็ นวิศวกรหัวหน้าหรื อระดับสูง (ไม่ใช่ในตําแหน่งผูช้ ่วย) ที่รับผิดชอบ
งานวิศวกรรมที่ตอ้ งใช้แนวคิดใหม่
• แนวคิดใหม่
• เทคโนโลยีใหม่
• วิธีการทํางานใหม่
• ทางแก้ปัญหาใหม่
• เทคนิคใหม่
3. ประสบการณ์ในฐานะเป็ นวิศวกรหัวหน้าหรื อระดับสูง (ไม่ใช่ในตําแหน่งผูช้ ่วย) ที่รับผิดชอบ
งานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่แตกต่างหลากหลาย
• งานวิศวกรรมที่ตอ้ งใช้ความชํานาญในหลากหลายสาขา
• งานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายในสาขาที่แตกต่าง หรื อที่ตอ้ งการการ
ประสานร่ วมกันระหว่างวิศวกรในหลากหลายสาขา
4. ประสบการณ์งานวิศวกรรมที่ทดั เทียมกับข้อ 1 ถึง 3 ข้างต้น
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ข้ อ จ. ตัวอย่ างที่ 5
แผนภูมิการทํางานของถ้ อยแถลงด้ านการประเมิน

