คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร
กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้ำนกำรสำรวจของอำเซียน
รัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาราม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเชีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ในฐานะประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (จากนี้จะเรียกรวมกันว่า “อาเซียน” หรือ “ประเทศสมาชิกอาเซียน” )
ตระหนักถึง วัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงอาเซียนด้านบริการ (จากนี้จะเรียกว่า “อาฟาส”) ซึ่งจะ
เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน สร้างความหลากหลายด้านความสามารถในการผลิต อุปทาน และกระจายการ
บริการของผู้ให้บริการทั้งภายในและภายนอกอาเซียน และเพื่อเปิดเสรีการค้าบริการโดย ขยายทั้งในเชิงลึก
และเชิงกว้างของการเปิดเสรี ให้เกินไปกว่าที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ผูกพันไว้ภายใต้ความตกลงทั่วไป
ว่าด้วยการค้าบริการ (จากนี้จะเรียกว่า “แกตส์”) โดยมุ่งหวังให้เกิดการค้าบริการอย่างเสรี
ตระหนักถึง คุณสมบัติเป็นองค์ประกอบที่เป็นสาระสาคัญ ในการให้ความเชื่อมั่นของความสามารถใน
วิชาชีพ และประเทศสมาชิกอาเซียนมีระดับของพัฒนาการการปฏิบัติวิชาชีพนักสารวจแตกต่างกัน มีการ
กากับดูแลและกรอบการบริหารองค์กรต่างกัน ตลอดจนมาตรฐานของคุณสมบัติและเงื่อนไขข้อกาหนด
ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนที่ต่างกัน
รับทราบถึง ข้อ 5 ของ อาฟาส ระบุว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอาจยอมรับการศึกษา หรือประสบการณ์ที่
ได้รับ เงื่อนไขที่บรรลุ และใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ออกให้ ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น เพื่อ
วัตถุประสงค์ของการอนุญาตหรือรับรองผู้ให้บริการ
รับทราบถึง ผลการตัดสินใจในแถลงการณ์บาหลี ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้นในปี ค.ศ. 2003 ซึ่งเรียกร้องให้จัดทาความตกลงยอมรับร่วม (จากนี้จะเรียกว่า “ MRA” )
ด้านคุณสมบัติในการบริการด้านวิชาชีพหลักภายในปี ค.ศ. 2008
เพื่ออานวยความสะดวกต่อการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรี สาหรับ นักวิชาชีพ / แรงงานชานาญการ / ผู้มีความสามารถพิเศษ ในอาเซียน และ
ปรารถนา ที่จะมีกรอบเพื่ออานวยความสะดวกในการเจรจาจัดทา MRA สาหรับคุณสมบัติด้านการสารวจ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยน
ความชานาญประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมกับความต้องการของประเทศสมาชิก
อาเซียน

จึงได้ตกลง กรอบความตกลงอาเซียนสาหรับจัดทาข้อตกลงยอมรับร่วม ในคุณสมบัติด้านการสารวจ
(จากนี้จะเรียกว่า “ กรอบความตกลงนี้ ” ) ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงนี้ คือ
1.1 เพื่อสร้างกรอบและกาหนดหลักการพื้นฐาน สาหรับองค์กรที่มีอานาจหน้าที่ ใช้ปฏิบัติตามในการ
เจรจา MRA ระหว่างกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการ
ยอมรับร่วมและเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพทางด้านการสารวจ
เนื่องจากเป็นที่ยอมรับว่าประเทศสมาชิก
อาเซียนมีการเรียกชื่อและมีเงื่อนไขต่างกัน
1.2 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส่งเสริมความเชื่อมั่น และการยอมรับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ทั้งด้านมาตรฐาน
และคุณสมบัติทางการสารวจ
ข้อ 2.
นิยำม
สาหรับในกรอบความการตกลง เว้นเสียแต่ในบริบทได้กาหนดเป็นอื่น
2.1 กำรประเมิน หรือ กำรวัดผล หมายถึงขบวนการเฉพาะสาหรับการรายงาน หรือเปรียบเทียบการ
บรรลุถึงความรอบรู้พื้นฐาน หลักเกณฑ์ มาตรฐานหรือหลักอ้างอิง ที่กาหนดโดยแต่ละองค์กรที่มี
อานาจหน้าที่ของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
2.2 องค์กรที่มีอำนำจหน้ำที่ หมายถึงองค์กรที่รัฐมอบหมายให้กากับดูแล หรือสานักงานที่รับผิดชอบ
ในการควบคุมกากับการประกอบวิชาชีพ การให้บริการทางด้านสารวจ และควบคุมกากับนักสารวจที่
ขึ้น ทะเบียน ได้รับใบประกอบวิชาชีพดังที่ระบุไว้ในภาคผนวก I การปรับปรุงแก้ไขรายชื่อองค์กร
สามารถกระทาได้ โดยประเทศสมาชิกอาเซียนและแจ้งต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ โดย
เลขาธิการอาเซียน
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2.3 หลักเกณฑ์ หรือ มำตรฐำน หมายถึงข้อกาหนด หรือระดับของคุณภาพที่องค์กรที่มีอานาจหน้าที่
ต้องการ ให้บรรลุตามระบุ
2.4 ประเทศต้นสังกัด หมายถึงประเทศสมาชิกอาเซียนที่นักวิชาชีพด้านสารวจมีคุณสมบัติและได้รับการ
ยอมรับโดยองค์กรที่มีอานาจหน้าที่ของประเทศนั้น
2.5 ประเทศผู้รับ หมายถึงประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งองค์กรที่มีอานาจหน้าที่ของประเทศนั้นยอมรับ
นักวิชาชีพสารวจ จากประเทศสมาชิกอื่น
2.6 กำรยอมรับ หมายถึงการตกลงรับว่าเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกาหนดโดยองค์กรที่มีอานาจหน้าที่
2.7 นักสำรวจจดทะเบียน / ผู้มีใบประกอบวิชำชีพ หมายถึงนักสารวจผู้ที่ได้รับการประเมินจากองค์กรที่มี
อานาจหน้าที่ว่าเป็นผู้มีความรอบรู้และมีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ที่จะเข้าไปดาเนินการหรือให้บริการ
ทางด้านการสารวจภายในขอบเขตของการควบคุม ทั้งนี้ โดยตระหนักว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอาจมีการ
เรียกชื่อและมีเงื่อนไขต่าง ๆ กัน
หมายถึงกระบวนการของการกาหนดตาแหน่งหรือระดับของ
ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนที่มีความรอบรู้ตามเงื่อนไขภายในขอบเขตของการควบคุม
โดยองค์กรที่มี
อานาจหน้าที่

2.8 กำรขึ้นทะเบียน / กำรออกใบอนุญำต

2.9 นักวิชำชีพสำรวจ หมายถึงนักสารวจผู้มีประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ซึ่งได้รับ
การประเมินว่าได้ตามเกณฑ์ เงื่อนไขที่กาหนดโดยองค์กรที่มีอานาจหน้าที่ ประสบการณ์หรือความ
เชี่ยวชาญทางเทคนิคนี้จะต้องได้รับในช่วงเวลาสรุปรวมแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
2.10 บริกำรสำรวจ หมายถึงกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างซึ่งอาจจะเกิดขึ้นบน เหนือ หรือ
ใต้พื้นดินหรือทะเล และอาจจะกระทาไปพร้อม ๆ กับนักวิชาชีพสาขาอื่น ตามนิยามของสมาพันธ์
นักสารวจสากล (International Federation of Surveyors ( FIG) ) ดังที่ปรากฏในภาคผนวก II
เพื่อวัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงนี้จะไม่รวมถึงหัวข้อ ( i ) , ( j ) และ ( k ) ของภาคผนวก II
และไม่รวมบางส่วนของหัวข้อ ( h ) ของภาคผนวก II กล่าวคือไม่รวมการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ด้าน
สังคมในงาน วางแผนเพื่อพัฒนาเมือง ชนบท และภูมิภาค
2.11 นักสำรวจ หมายถึงคนชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันที่หลักสูตรการศึกษาด้านการสารวจ ได้รับการยอมรับ และผ่านการ
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ประเมินตามเกณฑ์ และเงื่อนไขในสาขาวิชาการบริการด้านการสารวจที่กาหนดโดยองค์กรที่มีอานาจ
หน้าที่
ข้อ 3.
หลักเกณฑ์กำรยอมรับ
3.1 กำรศึกษำ
ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่า ผู้ขอรับการยอมรับ ต้องได้รับการศึกษาตามเงื่อนไขที่มีผล
บังคับใช้อยู่ในประเทศต้นสังกัดที่อนุญาตการยอมรับเป็นครั้งแรก ณ เวลาที่ให้การยอมรับนั้น
หนังสือรับรองการศึกษาอาจถูกประเมินโดยประเทศผู้รับและยอมรับว่าผ่านเกณฑ์เงื่อนไขทางการศึกษา
ของประเทศผู้รับ
3.2 กำรสอบ
(ก) ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักว่าอาจมีความจาเป็นที่จะต้องให้ผู้ขอผ่านการสอบอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่กาหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ขอมีความรู้เพียงพอตามกฎหมาย
มาตรฐาน และหลักปฏิบัติ ที่สัมพันธ์กับระดับท้องถิ่น และระดับชาติของประเทศผู้รับ
(ข) ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่า ผู้ขอซึ่งได้รับการยอมรับโดยองค์กรที่มีอานาจหน้าที่ ใน
ประเทศต้นสังกัดของผู้ขอ อาจไม่ต้องถูกให้เข้าสอบในการสอบรับรองคุณวุฒิทั้งหมด
(ถ้ามี) ในการที่จะได้รับการยอมรับในประเทศผู้รับหากเห็นว่าเงื่อนไขทางการศึกษา และ
วิชาชีพเป็นไปตามที่ประเทศผู้รับกาหนด
3.3 ประสบกำรณ์
(ก) ประเทศสมาชิกอาเซียน ตกลงว่าระยะเวลาขั้นต่าของประสบการณ์ด้านสารวจ
ภายหลังสาเร็จการศึกษา เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการยอมรับ ปริมาณและลักษณะงานที่มี
ประสบการณ์ที่ต้องผ่านจะต้องเทียบได้กับเงื่อนไขประสบการณ์ ของประเทศผู้รับที่จะ
ให้การยอมรับ
(ข) ถ้าปริมาณหรือลักษณะงานที่ผู้ขอมีประสบการณ์ ในประเทศต้นสังกัดไม่ได้ตามเงื่อนไข
ของประเทศผู้รับ ผู้ขออาจได้รับความยินยอมให้หาประสบการณ์ให้ครบสมบูรณ์ตาม
กาหนดในประเทศผู้รับก่อนที่จะได้รับสิทธิ์การยอมรับในประเทศผู้รับ
3.4 กระบวนกำรให้กำรยอมรับ
(ก) ประเทศสมาชิกอาเซียน จะรับรองว่ามาตรฐานการใด ๆ ที่นามาใช้หรือคงไว้ในส่วนที่
เกี่ยวกับการยอมรับ การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนักสารวจจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น จะอยู่บนพื้นฐานของความรอบรู้และพร้อมให้เข้าถึงได้หรือ
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ได้พิมพ์ไว้และจะไม่ทาให้มีผลให้เกิดความล่าช้า หรือกาหนดค่าธรรมเนียมไว้ไม่เท่ากัน
เว้นแต่มีสัดส่วนที่สมเหตุผลเมื่อพิจารณา ถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือส่วนต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา
(ข) ประเทศสมาชิกอาเซียน ตกลงว่าการขึ้นทะเบียน หรือการออกใบอนุญาตวิชาชีพการ
สารวจภายในขอบเขตอานาจก็เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบนโยบายแห่งชาติ
มาตรฐานและเงื่อนไข ภายในประเทศของตน
3.5 ระบบข้อมูลและเอกสำร
(ก) องค์กรที่มีอานาจหน้าที่ ที่ระบุไว้ในภาคผนวก I จะต้องเปิดเผยให้แก่บุคคลทั่วไปได้
ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหลายที่จะใช้ประเมินคุณสมบัติ รวมถึง
ความสามารถ เกณฑ์มาตรฐาน หรือหลักอ้างอิงที่กาหนดไว้
(ข) ผู้ขออาจจะร้องขอ และได้รับข้อมูล และเอกสารที่จาเป็นที่แสดงเค้าโครงของ
กระบวนการประเมินคุณสมบัตริ วมถึงความสามารถ เกณฑ์ มาตรฐาน หรือหลักอ้างอิงที่
กาหนดโดยองค์กรที่มีอานาจหน้าที่ของประเทศผู้รับ
3.6 ระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม
พฤติกรรมด้านระเบียบวินัยของนักวิชาชีพสารวจ และการปฏิบัติวิชาชีพสารวจในแต่ละ
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และนโยบายของชาติที่มีผลบังคับใช้อยู่ในลักษณะเดียวกับที่องค์กรกากับดูแลและควบคุมการประพฤติ
ด้านจริยธรรมของนักวิชาชีพสารวจให้ขอบเขตอานาจนั้น ๆ
3.7 มำตรฐำนและแนวปฏิบัติของสมำพันธ์นักสำรวจสำกล
ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับ
และตกลงเงื่อนไขของหลักเกณฑ์การยอมรับจะ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่จัดทาโดยสมาพันธ์นักสารวจสากล ความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพและคุณสมบัติขั้นต้น ในการปฏิบัติวิชาชีพการสารวจในประเทศสมาชิกอาเซียน
จะได้รับการบัญญัติ รักษาไว้และสนับสนุนโดยอ้างอิงกับมาตรฐานเหล่านี้
ข้อ 4.
สิทธิในกำรกำกับควบคุมดูแล
4.1 MRA
ร
ข 5.2.1 จะไม่ลดทอน ขจัด หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ อานาจ และหน้าที่ ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศในการจัดตั้งและกากับดูแล กฎหมาย กฎ ระเบียบ แผน
ระดับชาติ มาตรฐาน เงื่อนไขต่าง ๆ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะรับผิดชอบการใช้อานาจกากับดูแล
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ด้วยความจริงใจ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกรอบความตกลง โดยไม่สร้างอุปสรรคขวาง
กั้นที่ไม่จาเป็น เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าในประโยชน์ของนักวิชาชีพสารวจของประเทศตน
ข้อ 5.
ลักษณะกำรดำเนินกำรทั่วไป
5.1 กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กรที่มีอานาจหน้าที่ของประเทศนั้น ๆ จะพยายามบากบั่น
5.1.1 ส่งเสริมให้ยอมรับ มาตรฐาน เงื่อนไข และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากล เพื่อให้ก่อเกิดการ
ให้บริการการสารวจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.1.2 จาแนกและสนับสนุน การใช้แนววิธีปฏิบัติที่ดี เพื่อตระเตรียมและประเมินนักสารวจที่มีความ
ตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพในระดับมืออาชีพ
5.1.3 แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม่าเสมอ ด้วยวิธีการที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะในการ
ยอมรับกระบวนการประเมิน / หาค่า และยอมรับความสามารถ เกณฑ์มาตรฐาน หรือหลัก
อ้างอิงเกี่ยวกับการยอมรับคุณสมบัติทางด้านการสารวจ และ
5.1.4 ดารงรักษาไว้ซึ่งรายการที่เป็นปัจจุบันของคุณสมบัติที่ยอมรับทั้งหมด และปรับปรุงให้ทันสมัย
ในส่วนของความคืบหน้าของ MRA ในคุณสมบัติด้านการสารวจที่องค์กรที่มีอานาจหน้าที่ได้มี
การตกลงร่วมกันในระดับทวิภาคี หรือพหุภาคีแล้ว
5.2 ควำมรับผิดชอบ
องค์กรที่มีอานาจหน้าที่ ที่ปรากฏในภาคผนวก I จะต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้
5.2.1 เจรจาหาข้อตกลงและจัดทา MRA ที่จะต้องดาเนินการตามมา ในระดับทวิภาคี หรือ
พหุภาคี กับองค์กรที่มีอานาจหน้าที่ที่ปรากฏในภาคผนวก I
5.2.2 ควบคุมและกากับดูแลการปฏิบัติของนักวิชาชีพสารวจที่ได้รับการยอมรับภายใต้ MRA ใด ๆ
5.2.3 ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องและการพัฒนาวิชาชีพ
5.2.4 ดารงรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติที่ดีซึ่งรวมถึง มาตรฐานที่สูงของการประพฤติปฏิบัติในด้านวิชาชีพ
และจรรยาบรรณด้านการสารวจ และ
5.2.5 แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย การปฏิบัติและการพัฒนาในการประกอบวิชาชีพสารวจ
ภายในขอบเขตอานาจของตน
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ข้อ 6.
กำรบริหำร
6.1 กำรยอมรับร่วม
ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักว่ากรอบความตกลงนี้ ทาให้เกิดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อทา
ความตกลงสาหรับให้องค์กรที่มีอานาจหน้าที่ ใช้ยึดถือขณะจัดทา MRA ร่างเค้าโครงสาหรับ MRA
หลังจากนีท้ ี่ได้ถูกนาเสนอไว้ ในภาคผนวก III เพื่อใช้เป็นแนวอ้างอิง
6.2 กำรบริหำร
การเจรจาจัดทา MRA ระหว่างองค์กรที่มีอานาจหน้าที่ในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี ตลอดจน
การนากรอบความตกลง ไปสู่การปฏิบัติจะได้รับการดาเนินการภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านบริการของอาเซียน หรือองค์กรที่รับช่วงต่อ
6.3 เงินสนับสนุน
การเริ่มต้นที่จะดาเนินการต่อไปตามกรอบความตกลงนี้ จะต้องได้รับเงินสนับสนุนโดยประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่จะนาไปสู่การปฏิบัติ
ข้อ 7.
กำรแก้ไขปรับปรุง
7.1 กรอบความตกลงนี้สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ด้วยความเห็นชอบของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด
การแก้ไขจะถูกจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรอบความตกลงนี้
7.2 การแก้ไขใด ๆ ต่อจากเอกสารนี้ จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ตกลงกันโดย ประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งหมด
7.3 การแก้ไขใด ๆ ของภาคผนวก I สามารถแก้ไขได้ในทางบริหารโดยประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น ๆ
และจะต้องแจ้งเลขาธิการอาเซียนเพื่อให้แจ้งกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น
ข้อ 8.
กำรระงับข้อพิพำท
8.1 ประเทศสมาชิกอาเซียน จะต้องพยายามตลอดเวลาที่จะยอมรับการตีความและประยุกต์ใช้กรอบความ
ตกลงนี้และจะต้องพยายามทุกวิถีทางผ่านการติดต่อสื่อสาร เจรจา ปรึกษา และร่วมมือกันเพื่อให้ได้
ข้อยุติที่เป็นที่พอใจร่วมกัน ต่อสาเหตุใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อการนากรอบความตกลงนี้ไปสู่การปฏิบัติ
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8.2 ข้อบทของพิธีสารอาเซียนเรื่องกลไกการระงับข้อพิพาท ซึ่งจัดทาขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 จะนามาใช้ในกรณีที่เกิดข้อ
พิพาทที่ตกลงกันไม่ได้หลังจากใช้กลไกต่าง ๆ ตามข้อ 8.1 แล้ว
ข้อ 9.
ข้อบทสุดท้ำย
9.1 เงื่อนไขนิยามและข้อบทอื่น ๆ ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (แกตส์) และกรอบความตก
ลงอาเซียนด้านบริการ (อาฟาส) จะถูกอ้างอิงและนามาใช้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบความตก
ลงนี้ สาหรับกรณีที่ไม่มีข้อบทกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ
9.2 กรอบความตกลงนี้ จะมีผลใช้บังคับสาม (3) เดือนหลังจากประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศลงนาม
9.3 กรอบความตกลงนี้จะได้รับการเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะทาสาเนาที่ถูกต้องส่งให้แต่ละ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อเป็นพยำนในกำรนี้ ผู้ลงนามข้างใต้นี้ ซึ่งได้รับมอบอานาจอย่างถูกต้องจากรัฐบาลของแต่ละประเทศได้
ลงนาม ในกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสารวจของอาเซียน
กระทำขึ้นที่...................................................................ในวันที่............................................โดยจัดทำเป็น
เอกสำรฉบับเดียวในภำษำอังกฤษ
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ภำคผนวก I
องค์กรที่มีอำนำจหน้ำที่
รับผิดชอบกำกับดูแลกำรประกอบกำรบริกำรด้ำนสำรวจ
และขึ้นทะเบียน / ออกใบอนุญำตนักสำรวจ
( อ้ำงถึงในข้อ 2.2 )

บรูไนดารุสซาราม
ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
มาเลเซีย
สหภาพพม่า
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐสิงค์โปร์
ราชอาณาจักรไทย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

คณะกรรมการนักสารวจภาคพื้นดิน
รัฐบาลบรูไนดารูสซาราม
กรมรังวัดที่ดินและภูมิศาสตร์
กระทรวงบริหารจัดการที่ดิน ผังเมือง และ
ก่อสร้าง
สานักงานประสานงานด้านการสารวจและแผนที่
แห่งชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
รอการนาส่ง
คณะกรรมการการสารวจรังวัดที่ดิน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเลเซีย
รอการนาส่ง
คณะกรรมาธิการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
คณะกรรมการด้านวิศวกรรมสารวจ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
คณะกรรมการการสารวจรังวัดที่ดิน กระทรวง
ยุติธรรม
สาธารณรัฐสิงค์โปร์
สภาวิศวกร ราชอาณาจักรไทย
กรมสารวจและแผนที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

9

ภำคผนวก II
นิยำมของ FIG เกี่ยวกับขอบข่ำยงำนของนักสำรวจ
(ตำมที่รับรองเมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2547)
(อ้ำงถึงในข้อ 2.10)
สรุปสำระสำคัญ
นักสารวจเป็นนักวิชาชีพที่มีคุณสมบัติทางการศึกษา และความรู้ทางด้านเทคนิค ที่จะดาเนิน
กิจกรรมหนึ่ง หรือมากกว่าต่อไปนี้
- ดาเนินการคานวณหา วัด และแสดง พื้นแผ่นดิน วัตถุสามมิติ กลุ่มจุดและเส้นโคจร
- ดาเนินการรวบรวมและแปลความหมายข้อสนเทศภูมิศาสตร์และพื้นแผ่นดิน
- ใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการพื้นแผ่นดิน ทะเล และอาคารโครงสร้างใด ๆ
ที่อยู่บนสิ่งเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ และ
- ดาเนินการวิจัยในภารกิจต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ข้างบน ตลอดจนพัฒนาสิ่งเหล่านั้นต่อไป
รำยละเอียดภำรกิจ
งานของวิชาชีพนักสารวจเป็นงานเกี่ยวกับกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นบนผิว เหนือ หรือใต้พื้นแผ่นดินหรือทะเล และอาจจะดาเนินการร่วมกับนักวิชาชีพสาขาอื่นก็ได้
(a) การหาขนาดและรูปร่างของโลก และการวัดข้อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็นในการนิยามขนาด ตาแหน่ง
รูปร่าง และเส้นชั้นความสูง ของส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก และเผ้าระวังตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น
(b) การหาตาแหน่งของวัตถุในห้วงอวกาศและห้วงเวลา รวมถึงการหาตาแหน่งและเฝ้าระวังตรวจสอบ
รูปแบบทางกายภาพ โครงสร้างและงานทางด้านวิศวกรรม บนพื้นผิว เหนือ หรือใต้พื้นผิวโลก
(c) การพัฒนา ทดสอบและวัดสอบอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ (sensors) เครื่องมือ ระบบสาหรับใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างบน ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นของการสารวจรังวัด
(d) การได้มาและใช้ข้อสนเทศทางตาแหน่ง (spatial information) จากภาพการสารวจระยะใกล้
ภาพถ่ายทางอากาศ และสัญญาณภาพจากดาวเทียม และกระบวนการอัตโนมัติของกรรมวิธีดังกล่าว
(e) การหาตาแหน่งของขอบเขตที่ดินของรัฐและเอกชน รวมถึงแนวเขตของประเทศและของสากล และ
การขึ้นทะเบียนที่ดินเหล่านี้กับองค์กรที่รับผิดชอบ
(f) การออกแบบ การจัดสร้างและบริหารระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
Systems : GIS ) การรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ จัดการ แสดงผล และเผยแพร่ข้อมูล
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(g) การวิเคราะห์ แปลความ และบูรณาการ ข้อสนเทศเชิงตาแหน่งของวัตถุ และปรากฏการณ์ ใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึงการนาเสนอเชิงทัศน์และการสื่อสาร ข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ
ของแผนที่ แบบจาลองและอุปกรณ์เชิงเลขแบบเคลื่อนที่ (mobile digital devices)
(h) การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม การวัดทรัพยากรทั้งบนบกและในทะเล และการ
ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท และภูมิภาค
(i) การวางแผน การพัฒนา และการปรับปรุงฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าในเมือง หรือชนบท และไม่
ว่าที่ดินหรืออาคาร
(j) การประเมินราคา และการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าในเมืองหรือชนบท และไม่ว่าที่ดิน
หรืออาคาร
(k) การวางแผน การวัด และการบริหารงานก่อสร้างรวมถึงการประมาณราคาต่าง ๆ
ในการประยุกต์การปฏิบัติภารกิจที่กล่าวมา นักสารวจต้องคานึงถึงกฎหมาย ความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงการนั้น ๆ ด้วย
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ภำคผนวก III
ข้อเสนอกรอบแนวทำงสำหรับกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้ำนกำรสำรวจของอำเซียน
(อ้ำงถึงในข้อ 6.1)
ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้ำนกำรสำรวจระหว่ำง
<รำยชื่อองค์กรที่มีอำนำจหน้ำที่ที่เข้ำร่วมในกรอบข้อตกลง>

1. จุดประสงค์
จุดประสงค์ของข้อตกลงยอมรับร่วมนี้คือ เพื่อจัดทาเงื่อนไขเพื่อที่นักวิชาชีพด้านการสารวจในที่หนึ่งอาจจะ
นาคุณสมบัติของตนให้ได้รับการยอมรับในอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นภาคีในข้อตกลงนี้ ตาม กรอบข้อตกลงยอมรับ
ร่วมในคุณสมบัติด้านการสารวจของอาเซียน
2. นิยาม
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
4. หลักเกณฑ์ในการยอมรับ
5. การดาเนินงานของข้อตกลง
เพื่อเป็นพยำนในกำรนี้ ผู้ลงนามข้างใต้นี้ ซึ่งได้รับมอบอานาจอย่างถูกต้องจากรัฐบาลของแต่ละประเทศได้
ลงนาม ในกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสารวจของอาเซียน
กระทำขึ้นที่...................................................................ในวันที่............................................โดยจัดทาเป็น
เอกสารฉบับเดียวในภาษาอังกฤษ
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