คําแปลอย่างไม่ เป็ นทางการ
กรอบข้ อตกลงยอมรับร่ วมในคุณสมบัติด้านการสํ ารวจของอาเซียน
รัฐบาลแห่ งบรู ไนดารุ สซาราม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเชีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐสิ งคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และ
ในฐานะประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เฉียงใต้ (จากนี้จะเรี ยกรวมกันว่า “อาเซียน” หรื อ “ประเทศสมาชิกอาเซียน” )
ตระหนักถึง วัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงอาเซียนด้านบริ การ (จากนี้จะเรี ยกว่า “อาฟาส”) ซึ่งจะ
เป็ นการเสริ มสร้างความร่ วมมือด้านบริ การระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน สร้างความหลากหลายด้านความสามารถในการผลิต อุปทาน และกระจายการ
บริ การของผูใ้ ห้บริ การทั้งภายในและภายนอกอาเซียน และเพื่อเปิ ดเสรี การค้าบริ การโดย ขยายทั้งในเชิงลึก
และเชิงกว้างของการเปิ ดเสรี ให้เกินไปกว่าที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ผกู พันไว้ภายใต้ความตกลงทัว่ ไป
ว่าด้วยการค้าบริ การ (จากนี้จะเรี ยกว่า “แกตส์”) โดยมุ่งหวังให้เกิดการค้าบริ การอย่างเสรี
ตระหนักถึง คุณสมบัติเป็ นองค์ประกอบที่เป็ นสาระสําคัญ ในการให้ความเชื่อมัน่ ของความสามารถใน
วิชาชีพ และประเทศสมาชิกอาเซียนมีระดับของพัฒนาการการปฏิบตั ิวิชาชีพนักสํารวจแตกต่างกัน มีการ
กํากับดูแลและกรอบการบริ หารองค์กรต่างกัน ตลอดจนมาตรฐานของคุณสมบัติและเงื่อนไขข้อกําหนด
ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนที่ต่างกัน
รับทราบถึง ข้อ 5 ของ อาฟาส ระบุวา่ ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจยอมรับการศึกษา หรื อประสบการณ์ที่
ได้รับ เงื่อนไขที่บรรลุ และใบอนุญาตหรื อใบรับรองที่ออกให้ ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น เพื่อ
วัตถุประสงค์ของการอนุญาตหรื อรับรองผูใ้ ห้บริ การ
รับทราบถึง ผลการตัดสิ นใจในแถลงการณ์บาหลี ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุมสุ ดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 9 ที่จดั ขึ้นในปี ค.ศ. 2003 ซึ่งเรี ยกร้องให้จดั ทําความตกลงยอมรับร่ วม (จากนี้จะเรี ยกว่า “ MRA” )
ด้านคุณสมบัติในการบริ การด้านวิชาชีพหลักภายในปี ค.ศ. 2008
เพื่ออํานวยความสะดวกต่อการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรี สําหรับ นักวิชาชีพ / แรงงานชํานาญการ / ผูม้ ีความสามารถพิเศษ ในอาเซียน และ
ปรารถนา ที่จะมีกรอบเพื่ออํานวยความสะดวกในการเจรจาจัดทํา MRA สําหรับคุณสมบัติดา้ นการสํารวจ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนส่ งเสริ มการเคลื่อนย้ายของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยน
ความชํานาญประสบการณ์ และแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมกับความต้องการของประเทศสมาชิก
อาเซียน

จึงได้ตกลง กรอบความตกลงอาเซียนสําหรับจัดทําข้อตกลงยอมรับร่ วม ในคุณสมบัติดา้ นการสํารวจ
(จากนี้จะเรี ยกว่า “ กรอบความตกลงนี้ ” ) ดังต่อไปนี้

ข้ อ 1.
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงนี้ คือ
1.1 เพื่อสร้างกรอบและกําหนดหลักการพื้นฐาน สําหรับองค์กรที่มีอาํ นาจหน้าที่ ใช้ปฏิบตั ิตามในการ
เจรจา MRA ระหว่างกันไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบสองฝ่ ายหรื อหลายฝ่ าย เพื่อให้เกิดความราบรื่ นในการ
ยอมรับร่ วมและเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพทางด้านการสํารวจ
เนื่องจากเป็ นที่ยอมรับว่าประเทศสมาชิก
อาเซียนมีการเรี ยกชื่อและมีเงื่อนไขต่างกัน
1.2 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส่งเสริ มความเชื่อมัน่ และการยอมรับแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุด ทั้งด้านมาตรฐาน
และคุณสมบัติทางการสํารวจ
ข้ อ 2.
นิยาม
สําหรับในกรอบความการตกลง เว้นเสี ยแต่ในบริ บทได้กาํ หนดเป็ นอื่น
2.1 การประเมิน หรื อ การวัดผล หมายถึงขบวนการเฉพาะสําหรับการรายงาน หรื อเปรี ยบเทียบการ
บรรลุถึงความรอบรู ้พ้นื ฐาน หลักเกณฑ์ มาตรฐานหรื อหลักอ้างอิง ที่กาํ หนดโดยแต่ละองค์กรที่มี
อํานาจหน้าที่ของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
2.2 องค์ กรทีม่ ีอาํ นาจหน้ าที่ หมายถึงองค์กรที่รัฐมอบหมายให้กาํ กับดูแล หรื อสํานักงานที่รับผิดชอบ
ในการควบคุมกํากับการประกอบวิชาชีพ การให้บริ การทางด้านสํารวจ และควบคุมกํากับนักสํารวจที่
ขึ้น ทะเบียน ได้รับใบประกอบวิชาชีพดังที่ระบุไว้ในภาคผนวก I การปรับปรุ งแก้ไขรายชื่อองค์กร
สามารถกระทําได้ โดยประเทศสมาชิกอาเซียนและแจ้งต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ โดย
เลขาธิการอาเซียน
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2.3 หลักเกณฑ์ หรื อ มาตรฐาน หมายถึงข้อกําหนด หรื อระดับของคุณภาพที่องค์กรที่มีอาํ นาจหน้าที่
ต้องการ ให้บรรลุตามระบุ
2.4 ประเทศต้ นสั งกัด หมายถึงประเทศสมาชิกอาเซียนที่นกั วิชาชีพด้านสํารวจมีคุณสมบัติและได้รับการ
ยอมรับโดยองค์กรที่มีอาํ นาจหน้าที่ของประเทศนั้น
2.5 ประเทศผู้รับ หมายถึงประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งองค์กรที่มีอาํ นาจหน้าที่ของประเทศนั้นยอมรับ
นักวิชาชีพสํารวจ จากประเทศสมาชิกอื่น
2.6 การยอมรับ หมายถึงการตกลงรับว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขข้อกําหนดโดยองค์กรที่มีอาํ นาจหน้าที่
2.7 นักสํ ารวจจดทะเบียน / ผู้มีใบประกอบวิชาชีพ หมายถึงนักสํารวจผูท้ ี่ได้รับการประเมินจากองค์กรที่มี
อํานาจหน้าที่วา่ เป็ นผูม้ ีความรอบรู ้และมีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ที่จะเข้าไปดําเนินการหรื อให้บริ การ
ทางด้านการสํารวจภายในขอบเขตของการควบคุม ทั้งนี้ โดยตระหนักว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอาจมีการ
เรี ยกชื่อและมีเงื่อนไขต่าง ๆ กัน
หมายถึงกระบวนการของการกําหนดตําแหน่งหรื อระดับของ
ผูไ้ ด้รับการขึ้นทะเบียนที่มีความรอบรู ้ตามเงื่อนไขภายในขอบเขตของการควบคุม
โดยองค์กรที่มี
อํานาจหน้าที่

2.8 การขึน
้ ทะเบียน / การออกใบอนุญาต

2.9 นักวิชาชีพสํ ารวจ หมายถึงนักสํารวจผูม้ ีประสบการณ์ หรื อความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ซึ่งได้รับ
การประเมินว่าได้ตามเกณฑ์ เงื่อนไขที่กาํ หนดโดยองค์กรที่มีอาํ นาจหน้าที่ ประสบการณ์หรื อความ
เชี่ยวชาญทางเทคนิคนี้จะต้องได้รับในช่วงเวลาสรุ ปรวมแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
2.10 บริการสํ ารวจ หมายถึงกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด หรื อหลายอย่างซึ่งอาจจะเกิดขึ้นบน เหนือ หรื อ
ใต้พ้นื ดินหรื อทะเล และอาจจะกระทําไปพร้อม ๆ กับนักวิชาชีพสาขาอื่น ตามนิยามของสมาพันธ์
นักสํารวจสากล (International Federation of Surveyors ( FIG) ) ดังที่ปรากฏในภาคผนวก II
เพื่อวัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงนี้จะไม่รวมถึงหัวข้อ ( i ) , ( j ) และ ( k ) ของภาคผนวก II
และไม่รวมบางส่ วนของหัวข้อ ( h ) ของภาคผนวก II กล่าวคือไม่รวมการศึกษาเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม ด้าน
สังคมในงาน วางแผนเพื่อพัฒนาเมือง ชนบท และภูมิภาค
2.11 นักสํ ารวจ หมายถึงคนชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จาก
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรื อสถาบันที่หลักสู ตรการศึกษาด้านการสํารวจ ได้รับการยอมรับ และผ่านการ
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ประเมินตามเกณฑ์ และเงื่อนไขในสาขาวิชาการบริ การด้านการสํารวจที่กาํ หนดโดยองค์กรที่มีอาํ นาจ
หน้าที่
ข้ อ 3.
หลักเกณฑ์ การยอมรับ
3.1 การศึกษา
ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่า ผูข้ อรับการยอมรับ ต้องได้รับการศึกษาตามเงื่อนไขที่มีผล
บังคับใช้อยูใ่ นประเทศต้นสังกัดที่อนุญาตการยอมรับเป็ นครั้งแรก ณ เวลาที่ให้การยอมรับนั้น
หนังสื อรับรองการศึกษาอาจถูกประเมินโดยประเทศผูร้ ับและยอมรับว่าผ่านเกณฑ์เงื่อนไขทางการศึกษา
ของประเทศผูร้ ับ
3.2 การสอบ
(ก) ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักว่าอาจมีความจําเป็ นที่จะต้องให้ผขู ้ อผ่านการสอบอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างที่กาํ หนดขึ้นเพื่อให้มนั่ ใจว่า ผูข้ อมีความรู ้เพียงพอตามกฎหมาย
มาตรฐาน และหลักปฏิบตั ิ ที่สมั พันธ์กบั ระดับท้องถิ่น และระดับชาติของประเทศผูร้ ับ
(ข) ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่า ผูข้ อซึ่งได้รับการยอมรับโดยองค์กรที่มีอาํ นาจหน้าที่ ใน
ประเทศต้นสังกัดของผูข้ อ อาจไม่ตอ้ งถูกให้เข้าสอบในการสอบรับรองคุณวุฒิท้ งั หมด
(ถ้ามี) ในการที่จะได้รับการยอมรับในประเทศผูร้ ับหากเห็นว่าเงื่อนไขทางการศึกษา และ
วิชาชีพเป็ นไปตามที่ประเทศผูร้ ับกําหนด
3.3 ประสบการณ์
(ก) ประเทศสมาชิกอาเซียน ตกลงว่าระยะเวลาขั้นตํ่าของประสบการณ์ดา้ นสํารวจ
ภายหลังสําเร็ จการศึกษา เป็ นเงื่อนไขหนึ่งของการยอมรับ ปริ มาณและลักษณะงานที่มี
ประสบการณ์ที่ตอ้ งผ่านจะต้องเทียบได้กบั เงื่อนไขประสบการณ์ ของประเทศผูร้ ับที่จะ
ให้การยอมรับ
(ข) ถ้าปริ มาณหรื อลักษณะงานที่ผขู ้ อมีประสบการณ์ ในประเทศต้นสังกัดไม่ได้ตามเงื่อนไข
ของประเทศผูร้ ับ ผูข้ ออาจได้รับความยินยอมให้หาประสบการณ์ให้ครบสมบูรณ์ตาม
กําหนดในประเทศผูร้ ับก่อนที่จะได้รับสิ ทธิการยอมรับในประเทศผูร้ ับ
3.4 กระบวนการให้ การยอมรับ
(ก) ประเทศสมาชิกอาเซียน จะรับรองว่ามาตรฐานการใด ๆ ที่นาํ มาใช้หรื อคงไว้ในส่ วนที่
เกี่ยวกับการยอมรับ การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนักสํารวจจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น จะอยูบ่ นพื้นฐานของความรอบรู ้และพร้อมให้เข้าถึงได้หรื อ
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ได้พิมพ์ไว้และจะไม่ทาํ ให้มีผลให้เกิดความล่าช้า หรื อกําหนดค่าธรรมเนียมไว้ไม่เท่ากัน
เว้นแต่มีสดั ส่ วนที่สมเหตุผลเมื่อพิจารณา ถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรื อส่ วนต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา
(ข) ประเทศสมาชิกอาเซียน ตกลงว่าการขึ้นทะเบียน หรื อการออกใบอนุญาตวิชาชีพการ
สํารวจภายในขอบเขตอํานาจก็เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบนโยบายแห่งชาติ
มาตรฐานและเงื่อนไข ภายในประเทศของตน
3.5 ระบบข้ อมูลและเอกสาร
(ก) องค์กรที่มีอาํ นาจหน้าที่ ที่ระบุไว้ในภาคผนวก I จะต้องเปิ ดเผยให้แก่บุคคลทัว่ ไปได้
ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหลายที่จะใช้ประเมินคุณสมบัติ รวมถึง
ความสามารถ เกณฑ์มาตรฐาน หรื อหลักอ้างอิงที่กาํ หนดไว้
(ข) ผูข้ ออาจจะร้องขอ และได้รับข้อมูล และเอกสารที่จาํ เป็ นที่แสดงเค้าโครงของ
กระบวนการประเมินคุณสมบัติรวมถึงความสามารถ เกณฑ์ มาตรฐาน หรื อหลักอ้างอิงที่
กําหนดโดยองค์กรที่มีอาํ นาจหน้าที่ของประเทศผูร้ ับ
3.6 ระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม
พฤติกรรมด้านระเบียบวินยั ของนักวิชาชีพสํารวจ และการปฏิบตั ิวชิ าชีพสํารวจในแต่ละ
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะอยูภ่ ายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และนโยบายของชาติที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นลักษณะเดียวกับที่องค์กรกํากับดูแลและควบคุมการประพฤติ
ด้านจริ ยธรรมของนักวิชาชีพสํารวจให้ขอบเขตอํานาจนั้น ๆ
3.7 มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิของสมาพันธ์ นักสํ ารวจสากล
ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับ
และตกลงเงื่อนไขของหลักเกณฑ์การยอมรับจะ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่จดั ทําโดยสมาพันธ์นกั สํารวจสากล ความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพและคุณสมบัติข้ นั ต้น ในการปฏิบตั ิวิชาชีพการสํารวจในประเทศสมาชิกอาเซียน
จะได้รับการบัญญัติ รักษาไว้และสนับสนุนโดยอ้างอิงกับมาตรฐานเหล่านี้
ข้ อ 4.
สิ ทธิในการกํากับควบคุมดูแล
4.1 MRA ที่ได้สรุ ปตามข้อ 5.2.1 จะไม่ลดทอน ขจัด หรื อเปลี่ยนแปลงสิ ทธิ อํานาจ และหน้าที่ ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศในการจัดตั้งและกํากับดูแล กฎหมาย กฎ ระเบียบ แผน
ระดับชาติ มาตรฐาน เงื่อนไขต่าง ๆ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะรับผิดชอบการใช้อาํ นาจกํากับดูแล
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ด้วยความจริ งใจ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกรอบความตกลง โดยไม่สร้างอุปสรรคขวาง
กั้นที่ไม่จาํ เป็ น เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าในประโยชน์ของนักวิชาชีพสํารวจของประเทศตน
ข้ อ 5.
ลักษณะการดําเนินการทัว่ ไป
5.1 การสร้ างความเชื่อมั่น
ประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กรที่มีอาํ นาจหน้าที่ของประเทศนั้น ๆ จะพยายามบากบัน่
5.1.1 ส่ งเสริ มให้ยอมรับ มาตรฐาน เงื่อนไข และแนวทางการปฏิบตั ิที่เป็ นสากล เพื่อให้ก่อเกิดการ
ให้บริ การการสํารวจที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
5.1.2 จําแนกและสนับสนุน การใช้แนววิธีปฏิบตั ิที่ดี เพื่อตระเตรี ยมและประเมินนักสํารวจที่มีความ
ตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพในระดับมืออาชีพ
5.1.3 แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ ด้วยวิธีการที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะในการ
ยอมรับกระบวนการประเมิน / หาค่า และยอมรับความสามารถ เกณฑ์มาตรฐาน หรื อหลัก
อ้างอิงเกี่ยวกับการยอมรับคุณสมบัติทางด้านการสํารวจ และ
5.1.4 ดํารงรักษาไว้ซ่ ึงรายการที่เป็ นปั จจุบนั ของคุณสมบัติที่ยอมรับทั้งหมด และปรับปรุ งให้ทนั สมัย
ในส่ วนของความคืบหน้าของ MRA ในคุณสมบัติดา้ นการสํารวจที่องค์กรที่มีอาํ นาจหน้าที่ได้มี
การตกลงร่ วมกันในระดับทวิภาคี หรื อพหุภาคีแล้ว
5.2 ความรับผิดชอบ
องค์กรที่มีอาํ นาจหน้าที่ ที่ปรากฏในภาคผนวก I จะต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้
5.2.1 เจรจาหาข้อตกลงและจัดทํา MRA ที่จะต้องดําเนินการตามมา ในระดับทวิภาคี หรื อ
พหุภาคี กับองค์กรที่มีอาํ นาจหน้าที่ที่ปรากฏในภาคผนวก I
5.2.2 ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบตั ิของนักวิชาชีพสํารวจที่ได้รับการยอมรับภายใต้ MRA ใด ๆ
5.2.3 ส่ งเสริ มการศึกษาต่อเนื่องและการพัฒนาวิชาชีพ
5.2.4 ดํารงรักษาไว้ซ่ ึงการปฏิบตั ิที่ดีซ่ ึงรวมถึง มาตรฐานที่สูงของการประพฤติปฏิบตั ิในด้านวิชาชีพ
และจรรยาบรรณด้านการสํารวจ และ
5.2.5 แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย การปฏิบตั ิและการพัฒนาในการประกอบวิชาชีพสํารวจ
ภายในขอบเขตอํานาจของตน
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ข้ อ 6.
การบริหาร
6.1 การยอมรับร่ วม
ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักว่ากรอบความตกลงนี้ ทําให้เกิดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อทํา
ความตกลงสําหรับให้องค์กรที่มีอาํ นาจหน้าที่ ใช้ยดึ ถือขณะจัดทํา MRA ร◌่างเค้าโครงสําหรับ MRA
หลังจากนี้ที่ได้ถูกนําเสนอไว้ ในภาคผนวก III เพื่อใช้เป็ นแนวอ้างอิง
6.2 การบริหาร
การเจรจาจัดทํา MRA ระหว่างองค์กรที่มีอาํ นาจหน้าที่ในระดับทวิภาคีหรื อพหุ ภาคี ตลอดจน
การนํากรอบความตกลง ไปสู่ การปฏิบตั ิจะได้รับการดําเนินการภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านบริ การของอาเซียน หรื อองค์กรที่รับช่วงต่อ
6.3 เงินสนับสนุน
การเริ่ มต้นที่จะดําเนินการต่อไปตามกรอบความตกลงนี้ จะต้องได้รับเงินสนับสนุนโดยประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่จะนําไปสู่การปฏิบตั ิ
ข้ อ 7.
การแก้ไขปรับปรุง
7.1 กรอบความตกลงนี้สามารถแก้ไขปรับปรุ งได้ดว้ ยความเห็นชอบของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด
การแก้ไขจะถูกจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกรอบความตกลงนี้
7.2 การแก้ไขใด ๆ ต่อจากเอกสารนี้ จะมีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ตกลงกันโดย ประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งหมด
7.3 การแก้ไขใด ๆ ของภาคผนวก I สามารถแก้ไขได้ในทางบริ หารโดยประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น ๆ
และจะต้องแจ้งเลขาธิการอาเซียนเพื่อให้แจ้งกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น
ข้ อ 8.
การระงับข้ อพิพาท
8.1 ประเทศสมาชิกอาเซียน จะต้องพยายามตลอดเวลาที่จะยอมรับการตีความและประยุกต์ใช้กรอบความ
ตกลงนี้และจะต้องพยายามทุกวิถีทางผ่านการติดต่อสื่ อสาร เจรจา ปรึ กษา และร่ วมมือกันเพื่อให้ได้
ข้อยุติที่เป็ นที่พอใจร่ วมกัน ต่อสาเหตุใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อการนํากรอบความตกลงนี้ไปสู่ การปฏิบตั ิ
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8.2 ข้อบทของพิธีสารอาเซียนเรื่ องกลไกการระงับข้อพิพาท ซึ่งจัดทําขึ้นที่กรุ งเวียงจันทน์ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 จะนํามาใช้ในกรณี ที่เกิดข้อ
พิพาทที่ตกลงกันไม่ได้หลังจากใช้กลไกต่าง ๆ ตามข้อ 8.1 แล้ว
ข้ อ 9.
ข้ อบทสุ ดท้ าย
9.1 เงื่อนไขนิยามและข้อบทอื่น ๆ ของความตกลงทัว่ ไปว่าด้วยการค้าบริ การ (แกตส์) และกรอบความตก
ลงอาเซียนด้านบริ การ (อาฟาส) จะถูกอ้างอิงและนํามาใช้ในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบความตก
ลงนี้ สําหรับกรณี ที่ไม่มีขอ้ บทกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
9.2 กรอบความตกลงนี้ จะมีผลใช้บงั คับสาม (3) เดือนหลังจากประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศลงนาม
9.3 กรอบความตกลงนี้จะได้รับการเก็บรักษาไว้กบั เลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะทําสําเนาที่ถกู ต้องส่ งให้แต่ละ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
เพือ่ เป็ นพยานในการนี้ ผูล้ งนามข้างใต้น้ ี ซึ่งได้รับมอบอํานาจอย่างถูกต้องจากรัฐบาลของแต่ละประเทศได้
ลงนาม ในกรอบข้อตกลงยอมรับร่ วมในคุณสมบัติดา้ นการสํารวจของอาเซียน
กระทําขึน้ ที.่ ..................................................................ในวันที.่ ...........................................โดยจัดทําเป็ น
เอกสารฉบับเดียวในภาษาอังกฤษ
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ภาคผนวก I
องค์ กรทีม่ ีอาํ นาจหน้ าที่
รับผิดชอบกํากับดูแลการประกอบการบริการด้ านสํารวจ
และขึน้ ทะเบียน / ออกใบอนุญาตนักสํ ารวจ
( อ้ างถึงในข้ อ 2.2 )

บรู ไนดารุ สซาราม
ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
มาเลเซีย
สหภาพพม่า
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์

สาธารณรัฐสิ งค์โปร์
ราชอาณาจักรไทย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

คณะกรรมการนักสํารวจภาคพื้นดิน
รัฐบาลบรู ไนดารู สซาราม
กรมรังวัดที่ดินและภูมิศาสตร์
กระทรวงบริ หารจัดการที่ดิน ผังเมือง และ
ก่อสร้าง
สํานักงานประสานงานด้านการสํารวจและแผนที่
แห่งชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
รอการนําส่ ง
คณะกรรมการการสํารวจรังวัดที่ดิน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมาเลเซีย
รอการนําส่ ง
คณะกรรมาธิการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
คณะกรรมการด้านวิศวกรรมสํารวจ
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
คณะกรรมการการสํารวจรังวัดที่ดิน กระทรวง
ยุติธรรม
สาธารณรัฐสิ งค์โปร์
สภาวิศวกร ราชอาณาจักรไทย
กรมสํารวจและแผนที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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ภาคผนวก II
นิยามของ FIG เกีย่ วกับขอบข่ ายงานของนักสํ ารวจ
(ตามทีร่ ับรองเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2547)
(อ้ างถึงในข้ อ 2.10)
สรุ ปสาระสํ าคัญ
นักสํารวจเป็ นนักวิชาชีพที่มีคุณสมบัติทางการศึกษา และความรู ้ทางด้านเทคนิค ที่จะดําเนิน
กิจกรรมหนึ่ง หรื อมากกว่าต่อไปนี้
- ดําเนินการคํานวณหา วัด และแสดง พื้นแผ่นดิน วัตถุสามมิติ กลุ่มจุดและเส้นโคจร
- ดําเนินการรวบรวมและแปลความหมายข้อสนเทศภูมิศาสตร์และพื้นแผ่นดิน
- ใช้ขอ้ มูลดังกล่าว เพื่อการวางแผนและบริ หารจัดการพื้นแผ่นดิน ทะเล และอาคารโครงสร้างใด ๆ
ที่อยูบ่ นสิ่ งเหล่านั้นอย่างมีประสิ ทธิภาพ และ
- ดําเนินการวิจยั ในภารกิจต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ขา้ งบน ตลอดจนพัฒนาสิ่ งเหล่านั้นต่อไป
รายละเอียดภารกิจ
งานของวิชาชีพนักสํารวจเป็ นงานเกี่ยวกับกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นบนผิว เหนือ หรื อใต้พ้นื แผ่นดินหรื อทะเล และอาจจะดําเนินการร่ วมกับนักวิชาชีพสาขาอื่นก็ได้
(a) การหาขนาดและรู ปร่ างของโลก และการวัดข้อมูลต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นในการนิยามขนาด ตําแหน่ง
รู ปร่ าง และเส้นชั้นความสูง ของส่ วนใดส่วนหนึ่งของโลก และเผ้าระวังตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น
(b) การหาตําแหน่งของวัตถุในห้วงอวกาศและห้วงเวลา รวมถึงการหาตําแหน่งและเฝ้ าระวังตรวจสอบ
รู ปแบบทางกายภาพ โครงสร้างและงานทางด้านวิศวกรรม บนพื้นผิว เหนือ หรื อใต้พ้นื ผิวโลก
(c) การพัฒนา ทดสอบและวัดสอบอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ (sensors) เครื่ องมือ ระบบสําหรับใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างบน ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นของการสํารวจรังวัด
(d) การได้มาและใช้ขอ้ สนเทศทางตําแหน่ง (spatial information) จากภาพการสํารวจระยะใกล้
ภาพถ่ายทางอากาศ และสัญญาณภาพจากดาวเทียม และกระบวนการอัตโนมัติของกรรมวิธีดงั กล่าว
(e) การหาตําแหน่งของขอบเขตที่ดินของรัฐและเอกชน รวมถึงแนวเขตของประเทศและของสากล และ
การขึ้นทะเบียนที่ดินเหล่านี้กบั องค์กรที่รับผิดชอบ
(f) การออกแบบ การจัดสร้างและบริ หารระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
Systems : GIS ) การรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ จัดการ แสดงผล และเผยแพร่ ขอ้ มูล
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(g) การวิเคราะห์ แปลความ และบูรณาการ ข้อสนเทศเชิงตําแหน่งของวัตถุ และปรากฏการณ์ ใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึงการนําเสนอเชิงทัศน์และการสื่ อสาร ข้อมูลดังกล่าวในรู ปแบบ
ของแผนที่ แบบจําลองและอุปกรณ์เชิงเลขแบบเคลื่อนที่ (mobile digital devices)
(h) การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม การวัดทรัพยากรทั้งบนบกและในทะเล และการ
ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการวางแผนพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท และภูมิภาค
(i) การวางแผน การพัฒนา และการปรับปรุ งฟื้ นฟูอสังหาริ มทรัพย์ไม่วา่ ในเมือง หรื อชนบท และไม่
ว่าที่ดินหรื ออาคาร
(j) การประเมินราคา และการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ไม่วา่ ในเมืองหรื อชนบท และไม่วา่ ที่ดิน
หรื ออาคาร
(k) การวางแผน การวัด และการบริ หารงานก่อสร้างรวมถึงการประมาณราคาต่าง ๆ
ในการประยุกต์การปฏิบตั ิภารกิจที่กล่าวมา นักสํารวจต้องคํานึงถึงกฎหมาย ความคุม้ ค่าในทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงการนั้น ๆ ด้วย
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ภาคผนวก III
ข้ อเสนอกรอบแนวทางสํ าหรับกรอบข้ อตกลงยอมรับร่ วมในคุณสมบัติด้านการสํ ารวจของอาเซียน
(อ้างถึงในข้ อ 6.1)
ข้ อตกลงยอมรับร่ วมในคุณสมบัติด้านการสํ ารวจระหว่ าง
<รายชื่อองค์กรทีม่ ีอาํ นาจหน้ าทีท่ เี่ ข้ าร่ วมในกรอบข้ อตกลง>

1. จุดประสงค์
จุดประสงค์ของข้อตกลงยอมรับร่ วมนี้คือ เพื่อจัดทําเงื่อนไขเพื่อที่นกั วิชาชีพด้านการสํารวจในที่หนึ่งอาจจะ
นําคุณสมบัติของตนให้ได้รับการยอมรับในอีกที่หนึ่งซึ่งเป็ นภาคีในข้อตกลงนี้ ตาม กรอบข้อตกลงยอมรับ
ร่ วมในคุณสมบัติดา้ นการสํารวจของอาเซียน
2. นิยาม
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
4. หลักเกณฑ์ในการยอมรับ
5. การดําเนินงานของข้อตกลง
เพือ่ เป็ นพยานในการนี้ ผูล้ งนามข้างใต้น้ ี ซึ่งได้รับมอบอํานาจอย่างถูกต้องจากรัฐบาลของแต่ละประเทศได้
ลงนาม ในกรอบข้อตกลงยอมรับร่ วมในคุณสมบัติดา้ นการสํารวจของอาเซียน
กระทําขึน้ ที.่ ..................................................................ในวันที่............................................โดยจัดทําเป็ น
เอกสารฉบับเดียวในภาษาอังกฤษ
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