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ARTICLE I OBJECTIVES 
The objectives of this Framework Arrangement are: 
1.1 To identify the framework and establish the 

basis for Competent Authorities to observe while 
negotiating MRAs between or amongst each other to 
facilitate the mutual recognition and mobility of 
Surveying Professionals as it is recognised that ASEAN 
Member Countries may have different nomenclatures 
and requirements; 

1.2 To exchange information in order to promote 
trust and adoption of best practices on surveying 
standards and qualifications. 

 

 

 ข้อ ๑ วัตถุประสงค ์
วัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงนี้ คือ 
๑.๑ เพื่อสร้างกรอบและก าหนดหลักการพื้นฐาน

ส าหรับองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ ใช้ปฏิบัติตามในการเจรจา 
MRA ระหว่างกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย 
เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการยอมรับร่วมและเคลื่อนย้าย 
นักวิชาชีพทางด้านการส ารวจ เนื่องจากเป็นที่ยอมรับว่า
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการเรียกช่ือและมีเงื่อนไขต่างกัน  

๑.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส่งเสริมความเช่ือมั่น  
และการยอมรับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งด้านมาตรฐานและ
คุณสมบัติทางการส ารวจ 

 
สาระส าคัญของข้อ ๑ กล่าวถึงวัตถุประสงค์โดยทั่วไป 

ของกรอบความตกลง จึงยังไม่มีพันธกรณีทางกฎหมาย 
ที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด 

 

 

ARTICLE II DEFINITIONS  
In this Framework Arrangement, unless the context 

otherwise requires: 
2.1 Assessment or Evaluation refers to particular 

processes for reporting or comparison of achievement 

 

 ข้อ ๒ นิยาม 
ภายใต้กรอบความตกลงฉบับนี้  เว้นแต่ในบริบทได้

ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น  
๒.๑ การประเมิน หรือ การวัดผล หมายถึง ขบวนการ

เฉพาะส าหรับการรายงานหรือเปรียบเทียบการบรรลุถึง 

 

                                                           
๑ http://www.asean.org/storage/images/archive/21139.pdf 
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against core competencies, criteria, standards, or a 
benchmark adopted by each Competent Authority or 
body in each of the ASEAN Member Countries. 

2.2 Competent Authority refers to the designated 
government regulatory body or its authorised agency in 
charge of regulating the practice of surveying services 
and Registered/Licensed Surveyors as listed in 
Appendix I. Any amendment to this list can be made 
administratively by the ASEAN Member Country 
concerned and notified by the Secretary-General of 
ASEAN to all ASEAN Member Countries.  

2.3 Criteria or Standards refers to a specification 
and/or mark of quality which a Competent Authority 
requires to be met.  

2.4 Home Country refers to the ASEAN Member 
Country where the Surveying Professional has qualified 
and recognised by the Competent Authority of that 
country.  

2.5 Host Country refers to the ASEAN Member 
Country where the Competent Authority of that 
country recognises a Surveying Professional from 
another ASEAN Member Country.  

ความรอบรู้พื้นฐาน หลักเกณฑ์ มาตรฐานหรือหลักอ้างอิงที่
ก าหนดโดยแต่ละองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ของประเทศสมาชิก
อาเซียนแต่ละประเทศ 

๒.๒ องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ หมายถึง องค์กรที่รัฐ
มอบหมายให้ก ากับดูแล หรือส านักงานที่รับผิดชอบในการ
ควบคุมก ากับการประกอบวิชาชีพ การให้บริการทางด้าน
ส ารวจ และควบคุมก ากับนักส ารวจที่ขึ้นทะเบียนได้รับ 
ใบประกอบวิชาชีพดังที่ระบุไว้ในภาคผนวก ๑ การปรับปรุง
แก้ไขรายช่ือองค์กรสามารถกระท าได้ โดยประเทศสมาชิก
อาเซียนและแจ้งต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ  
โดยเลขาธิการอาเซียน 

๒.๓ หลักเกณฑ์ หรือ มาตรฐาน หมายถึง ข้อก าหนด
หรือระดับของคุณภาพที่องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ต้องการให้
บรรลุตามที่ได้ระบุ 

๒.๔ ประเทศต้นสังกัด หมายถึง ประเทศสมาชิก
อาเซียนที่นักวิชาชีพด้านส ารวจมีคุณสมบัติและได้รับการ
ยอมรับโดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าท่ีของประเทศนั้น 

๒.๕ ประเทศผู้รับ หมายถึง ประเทศสมาชิกอาเซียน  
ซึ่งองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ของประเทศนั้นยอมรับนักวิชาชีพ
ส ารวจจากประเทศสมาชิกอ่ืน 

๒.๖ การยอมรับ หมายถึง การตกลงรับว่าเป็นไปตาม
เงื่อนไขข้อก าหนดโดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าท่ี 
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2.6 Recognition refers to acceptance by Competent 
Authorities of compliance with requirements.  

2.7 Registered/Licensed Surveyor refers to a 
Surveyor who has been assessed by a Competent 
Authority as being competent and legally qualified to 
engage in or provide surveying services within its 
jurisdiction. It must be recognised that ASEAN Member 
Countries may have different nomenclatures and 
requirements.  

2.8 Registration/Licensing refers to the process of 
placing on a register those who have met specified 
requirements within a jurisdiction by a Competent 
Authority.  

2.9 Surveying Professional refers to a Surveyor who 
has the experience or technical expertise that is 
assessed as meeting the required criteria determined by 
a Competent Authority. This experience or technical 
expertise must be acquired over an aggregate of not 
less than two years. 

2.10 Surveying Services refers to one or more of the 
activities, which may occur either on, above or below 
the surface of the land or the sea and may be carried 
out in association with other professionals as defined 

๒.๗ นักส ารวจจดทะเบียน / ผู้มีใบประกอบวิชาชีพ 
หมายถึง นักส ารวจผู้ที่ได้รับการประเมินจากองค์กรที่มีอ านาจ
หน้าที่ว่าเป็นผู้มีความรอบรู้และมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่จะ
เข้าไปด าเนินการหรือให้บริการทางด้านการส ารวจภายใน
ขอบเขตของการควบคุม  ทั้งนี้ โดยตระหนักว่าประเทศสมาชิก
อาเซียนอาจมีการเรียกช่ือและมีเงื่อนไขต่าง ๆ กัน  

๒.๘ การขึ้นทะเบียน / การออกใบอนุญาต หมายถึง
กระบวนการของการก าหนดต าแหน่งหรือระดับของผู้ได้รับ
การขึ้นทะเบียนท่ีมีความรอบรู้ตามเง่ือนไขภายในขอบเขตของ
การควบคุมโดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าท่ี 

๒.๙ นักวิชาชีพส ารวจ  หมายถึง  นักส ารวจผู้มี
ประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญทางเทคนิค ซึ่งได้รับการ
ประเมินตามเกณฑ์เง่ือนไขที่ก าหนดโดยองค์กรที่มีอ านาจ
หน้าที่  ทั้งนี้ ประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญทางเทคนิคนี้
จะต้องได้รับในช่วงเวลาสรุปรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

๒.๑๐ บริการส ารวจ หมายถึง กิจกรรมอย่างหนึ่ง 
อย่างใดหรือหลายอย่างซึ่งอาจจะเกิดขึ้นบน เหนือ หรือใต้
พื้นดินหรือทะเล และอาจจะกระท าไปพร้อม ๆ กับนักวิชาชีพ
ส า ข า อื่ น  ต า ม นิ ย า มของสม าพั น ธ์ นั ก ส า ร วจส าก ล 
International Federation of Surveyors (FIG)) ดังท่ีปรากฏ
ในภาคผนวก ๒ เพื่อวัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงนี้   
แต่จะไม่รวมถึงหัวข้อ  ( i), (j)  และ (k) ของภาคผนวก ๒  
และไม่รวมบางส่วนของหัวข้อ (h) ของภาคผนวก ๒ กล่าวคือ 
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by the International Federation of Surveyors (FIG), as 
reproduced in Appendix II. For the purposes of this 
Framework Arrangement, items (i), (j) and (k) of 
Appendix II and part of item (h) of Appendix II namely 
the study of social environment in the planning of 
development in urban, rural and regional areas are 
excluded.  

2.11 Surveyor refers to a national of an ASEAN 
Member Country who has satisfactorily completed an 
undergraduate (degree) education at a 
university/college/ institution in a recognised surveying 
program that is assessed as meeting the required criteria 
in a disci4 pline of surveying services determined by a 
Competent Authority. 

ไม่รวมการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านสังคมในงานวางแผน
เพื่อพัฒนาเมือง ชนบท และภูมิภาค 

๒.๑๑ นักส ารวจ หมายถึง คนชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัย หรือสถาบันที่หลักสูตรการศึกษาด้านการส ารวจ
ได้รับการยอมรับและผ่านการประเมินตามเกณฑ์และเง่ือนไข
ในสาขาวิชาการบริการด้านการส ารวจที่ก าหนดโดยองค์กรที่มี
อ านาจหน้าที ่

 
สาระส าคัญของข้อ ๒ เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดค าจ ากัด

ความของถ้อยค าที่ใช้ในกรอบความตกลงฉบับนี้  จึงไม่มี
พันธกรณีทางกฎหมายที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 
แต่อย่างใด 

 
ARTICLE III BASIS OF RECOGNITION 
3.1 Education  
The ASEAN Member Countries agree that an 

applicant who seeks recognition must have met the 
educational requirements in effect in the Home 
Country granting the original recognition at the time 
that such recognition was granted. Such applicant's 
educational credentials may be assessed by the Host 

 

 ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การยอมรับ 
๓.๑ การศึกษา 

ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่าผู้ขอรับการยอมรับ
ต้องได้รับการศึกษาตามเง่ือนไขที่มีผลบังคับใช้อยู่ในประเทศ
ต้นสังกัดที่อนุญาตการยอมรับเป็นครั้งแรก ณ เวลาที่ให ้
การยอมรับนั้น โดยที่หนังสือรับรองการศึกษาอาจถูกประเมิน
โดยประเทศผู้รับและยอมรับว่าผ่านเกณฑ์เ ง่ือนไขทาง
การศึกษาของประเทศผู้รับ 
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Country and accepted as having satisfied the 
educational requirements of the Host Country. 

 
3.2 Examinations  
(a) ASEAN Member Countries recognise that there 

may be a need to require the applicants to pass an 
examination or examinations designed to assure that 
the applicants have satisfactory knowledge of relevant 
local and national legislation, standards and practices 
in the Host Country.  

(b) ASEAN Member Countries agree that applicants 
who have been granted recognition by the Competent 
Authority of the applicant's Home Country may not be 
required to complete the entire qualifying examination 
(if any) in order to qualify for recognition in the Host 
Country, provided that the educational and other 
professional requirements of the Host Country are met. 

 
3.3 Experience 
(a) ASEAN Member Countries agree that the 

completion of a minimum period of post graduating 
surveying experience is a requirement for recognition.  

๓.๒ การสอบ     
(ก )  ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักว่ าอาจมี 

ความจ าเป็นที่จะต้องให้ผู้ขอผ่านการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่างที่ก าหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขอมีความรู้
เพียงพอตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักปฏิบัติที่สัมพันธ์ 
กับระดับท้องถิ่น และระดับชาติของประเทศผู้รับ 

(ข) ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่าผู้ขอซึ่งได้รับ 
การยอมรับโดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในประเทศต้นสังกัด
ของผู้ขออาจไม่ต้องถูกให้เข้าสอบในการสอบรับรองคุณวุฒิ
ทั้งหมด (ถ้ามี) ในการที่จะได้รับการยอมรับในประเทศผู้รับ
หากเห็นว่าเง่ือนไขทางการศึกษาและวิชาชีพเป็นไปตามที่
ประเทศผู้รับก าหนด 

 
๓.๓ ประสบการณ์    
(ก) ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่าระยะเวลาขั้นต่ า

ของประสบการณ์ด้านส ารวจภายหลังส าเร็จการศึกษาเป็น
เง่ือนไขหนึ่งของการยอมรับปริมาณและลักษณะงานที่มี
ป ระสบการณ์ที่ ต้ อ งผ่ านจะต้ อ ง เที ยบ ได้ กั บ เ ง่ื อนไข
ประสบการณ์ของประเทศผู้รับที่จะให้การยอมรับ 

(ข) ถ้าปริมาณหรือลักษณะงานที่ผู้ขอมีประสบการณ์ 
ในประเทศต้นสังกัดไม่ได้ตามเ ง่ือนไขของประเทศผู้รับ  
ผู้ขออาจได้รับความยินยอมให้หาประสบการณ์ให้ครบสมบูรณ์
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The amount and nature of experience required must 
be equivalent to the experience requirement of the 
Host Country granting the recognition. 

(b) If either the amount or nature of the experience 
acquired by an applicant in the Home Country does not 
meet the requirements of the Host Country,  
the applicant may be permitted to complete 
prescribed experience in the Host Country before being 
eligible for recognition in the Host Country. 
 

3.4 Recognition Process 
 (a) ASEAN Member Countries shall ensure that 

any measure it adopts or maintains relating to the 
recognition, registration or licensing of a Surveying 
Professional from another ASEAN Member Country is 
competency-based and readily accessible or published 
and does not result in any unnecessary delay nor 
impose inequitable fees, except as may be reasonably 
necessary to take into account any cost or exchange 
rate differentials.  

(b) ASEAN Member Countries agree that the 
registration and/or licensing of Surveying Professionals 
within its jurisdiction shall be subject to her domestic 

ตามก าหนดในประเทศผู้รับก่อนที่จะได้รับสิทธิ์การยอมรับใน
ประเทศผู้รับ 

 
๓.๔ กระบวนการให้การยอมรับ 

(ก )  ประ เทศสมา ชิกอาเซียนจะรับรองว่ า
มาตรฐานการใด ๆ ที่น ามาใช้หรือคงไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การยอมรับการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพนักส ารวจจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นจะอยู่บน
พื้นฐานของความรอบรู้และพร้อมให้เข้าถึงได้หรือได้พิมพ์ไว้
และจะไม่ท าให้เกิดความล่าช้า หรือก าหนดค่าธรรมเนียมไว้ไม่
เท่ากันเว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นหรือส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

(ข) ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่าการขึ้น
ทะเบียน หรือการออกใบอนุญาตวิชาชีพการส ารวจภายใน
ขอบอ านาจก็เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย
แห่งชาติ มาตรฐานและเง่ือนไขภายในประเทศของตน 
 

๓.๕ ระบบข้อมูลและเอกสาร   
( ก )  อ งค์ ก รที่ มี อ า น าจหน้ าที่ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น 

ภาคผนวก ๑ จะต้องเปิดเผยให้แก่บุคคลทั่วไปได้ทราบถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหลายที่จะใช้ประเมินคุณสมบัติ 
รวมถึงความสามารถเกณฑ์มาตรฐาน หรือหลักอ้างอิง 
ที่ก าหนดไว ้
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laws, rules, regulations, national policies, standards and 
requirements. 

 
3.5 Information and Documentation  

(a) The Competent Authorities as listed in 
Appendix l_shall make publicly available, information 
on the particular processes for assessing qualifications 
including its adopted core competencies, criteria, 
standards or benchmark.  

(b) Applicants may request and obtain the 
necessary information and documentations outlining 
the particular processes for assessing qualifications, 
including adopted competency, criteria, standards or 
benchmarks, from the Competent Authority of the Host 
Country. 

 
3.6 Discipline and Ethics 

 The ethical behaviour of Surveying 
Professionals and the practice of professional surveying 
in each ASEAN Member Country shall be governed by 
her existing laws, rules, regulations, by-laws and 
national policies relevant to govern and regulate 

(ข) ผู้ขออาจจะร้องขอและได้รับข้อมูลและ
เอกสารที่จ าเป็นที่แสดงเค้าโครงของกระบวนการประเมิน
คุณสมบัติรวมถึงความสามารถ เกณฑ์ มาตรฐาน หรือหลัก
อ้างอิงที่ก าหนดโดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าท่ีของประเทศผู้รับ  

 
๓.๖ ระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม 

พฤติกรรมด้านระเบียบวินัยของนักวิชาชีพส ารวจ 
และการปฏิบัติวิชาชีพส ารวจในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
จะอยู่ ภ าย ใต้ กฎหมาย  กฎ  ระ เบี ยบ ข้ อบัญญั ติ ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายของชาติที่มีผลบังคับ
ใช้อยู่ในลักษณะเดียวกับที่องค์กรก ากับดูแลและควบคุม 
การประพฤติด้านจริยธรรมของนักวิชาชีพส ารวจให้ขอบเขต
อ านาจนั้น ๆ 

 
๓.๗ มาตรฐานและแนวปฏิบั ติของสมาพันธ์ 

นักส ารวจสากล   
ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับและตกลงเง่ือนไข

ของหลักเกณฑ์การยอมรับจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่จัดท าโดยสมาพันธ์นักส ารวจสากล 
ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ ใ น วิ ช า ชี พ แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ ขั้ น ต้ น  
ในการปฏิบัติวิชาชีพการส ารวจในประเทศสมาชิกอาเซียน 
จะได้รับการบัญญัติรักษาไว้และสนับสนุนโดยอ้างอิงกับ
มาตรฐานเหล่านี้ 
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discipline and ethical behaviour of Surveying 
Professionals in that jurisdiction. 

 
3.7 International Federation of Surveyors 

Standards and Guidelines  
ASEAN Member Countries acknowledge and 

agree that the basis of recognition requirements shall 
be in accordance with the spirit of the standards and 
guidelines set out by International Federation of 
Surveyors. The professional competencies and 
qualifications threshold for the practice of surveying in 
all ASEAN Member Countries shall be established, 
maintained and upheld by reference to these 
standards. 

 

สาระส าคัญของข้อ ๓ เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์
พื้ น ฐานส าหรั บการยอมรั บร่ วม ในคุณสมบั ติ วิ ช า ชีพ 
ด้านการส ารวจ เพื่อใช้เป็นกรอบในการเจรจาจัดท าข้อตกลง
ยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการส ารวจของอาเซียน (MRA)  
ฉบับสมบูรณ์ต่อไป  ดังนั้น ภายใต้กรอบความตกลงฉบับนี้ 
จึงไม่ได้ก าหนดพันธกรณีทางกฎหมายให้ประเทศสมาชิกต้อง
ปฏิบัติตาม ในช้ันนีจ้ึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมาย 

ส าหรับพันกรณีอื่นประเทศไทยสามารถด าเนินการได้
ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยไม่ต้อง
มีการแก้ไขกฎหมายหรือตรากฎหมายขึ้นใหม่แต่อย่างใด  

 

ARTICLE IV RIGHTS TO REGULATE 
     MRAs concluded pursuant to Article 5.2.1 shall not 
reduce, eliminate or modify the rights, powers and 
authority of each ASEAN Member Country to set and 
regulate the necessary laws, rules, regulations, national 
policies, standards, requirements. ASEAN Member 
Countries shall undertake to exercise their regulatory 
powers in good faith in line with the objectives of this 

  

ข้อ ๔ สิทธิในการก ากับควบคุมดูแล 
MRA ที่ได้สรุปตามข้อ ๕.๒.๑ จะไม่ลดทอน ขจัด หรือ

เปลี่ยนแปลงสิทธิ อ านาจ และหน้าที่ของประเทศสมาชิก
อาเซียนแต่ละประเทศในการจัดตั้งและก ากับดูแล กฎหมาย 
กฎ ระเบียบแผนระดับชาติ มาตรฐาน เง่ือนไขต่าง ๆ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะรับผิดชอบการใช้อ านาจก ากับดูแลด้วย 
ความจริงใจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกรอบความตกลง 
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Framework Arrangement without creating any 
unnecessary barriers for recognition in favour of their 
respective Surveying Professionals. 

โดยไม่สร้ างอุปสรรคที่ ไม่จ า เป็น เพื่อให้ เห็นถึงคุณค่ า 
ในประโยชน์ของนักวิชาชีพส ารวจของประเทศตน 

 
สาระส าคัญของข้อ ๔ เป็นบทบัญญัติการคงไว้ซึ่ง

อ านาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ภายใต้ความตกลงฯ กรณีดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ 
โดยมาตรการทางบริหารผ่ านหน่ วย งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ภายในประเทศตามขอบอ านาจของแต่ละหน่วยงาน  
โดยไม่จ าต้องตรากฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด  

ARTICLE V GENERAL ACTIVITIES  
5.1 Confidence Building  
ASEAN Member Countries and its Competent 

Authority shall endeavour to:  
5.1.1 Promote acceptable international standards, 

criteria and best practices to facilitate the effective and 
efficient delivery of surveying services;  

5.1.2 Identify and encourage the implementation of 
best practise for the preparation and assessment of 
Surveyors intending to practise at the professional 
level;  

5.1.3 Continually exchange information by whatever 
means considered most appropriate particularly on the 
adopted assessment/evaluation processes and the 

  

ข้อ ๕ ลักษณะการด าเนินการทั่วไป 
๕.๑ การสร้างความเชื่อมั่น 

ประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กรที่มีอ านาจ
หน้าท่ีของประเทศนั้น ๆ จะพยายาม  

๕.๑.๑ ส่งเสริมให้ยอมรับ มาตรฐาน เงื่อนไข และ
แนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากล เพื่อให้ก่อเกิดการให้บริการ
การส ารวจท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕.๑.๒ จ าแนกและสนับสนุน การใช้แนววิธีปฏิบัติ
ที่ดี เพื่อตระเตรียมและประเมินนักส ารวจที่มีความตั้งใจที่จะ
ประกอบวิชาชีพในระดับมืออาชีพ 

๕.๑ .๓  แลกเปลี่ ยนข้อมู ลอย่ า งสม่ า เสมอ  
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยเฉพาะในการยอมรับกระบวน 
การประเมินผล / หาค่า และยอมรับความสามารถเกณฑ์
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adopted competencies, criteria, standards, or 
benchmark pertaining to the recognition of surveying 
qualifications; and 

5.1.4 Maintain a current listing of all recognised 
qualifications and be updated of the progress of any 
MRA on Surveying Qualifications being entered into 
between or amongst Competent Authorities. 

 
5.2 Responsibilities  
The Competent Authorities listed in Appendix I shall 

be responsible for the following:  
5.2.1 Negotiate and implement subsequent MRA 

with one or more Competent Authorities as listed in 
Appendix I:  

5.2.2 Monitor and regulate the conduct of Surveying 
Professionals so recognised under any MRAs;  

5.2.3 Promote continuing education and 
professional development;  

5.2.4 Maintain best practices including high 
standards for professional and ethical practise in 
surveying; and  

มาตรฐาน หรือหลักอ้างอิงเกี่ยวกับการยอมรับคุณสมบัติ
ทางด้านการส ารวจและ 

๕.๑.๔ ด ารงรักษาไว้ซึ่งรายการปัจจุบันของ
คุณสมบัติที่ยอมรับท้ังหมด และปรับปรุงให้ทันสมัยในส่วนของ
ความคืบหน้าของ MRA ในคุณสมบัติด้านการส ารวจที่องค์กร
ที่มีอ านาจหน้าที่ได้มีการตกลงร่วมกันในระดับทวิภาคีหรือ 
พหุภาคีแล้ว 

 
๕.๒ ความรับผิดชอบ 

องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ที่ปรากฏในภาคผนวก ๑ 
จะต้องรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

๕.๒.๑ เจรจาหาข้อตกลงและจัดท า MRA  
ที่จะต้องด าเนินการตามมาในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีกับ
องค์กรที่มีอ านาจหน้าท่ีที่ปรากฏในภาคผนวก ๑   

๕.๒.๒ ควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติของ 
นักวิชาชีพส ารวจท่ีได้รับการยอมรับภายใต้ MRA ใด ๆ 

๕.๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องและการพัฒนา
วิชาชีพ 

๕.๒.๔ ด ารงรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติที่ดีซึ่งรวมถึง
มาตรฐานที่สูงของการประพฤติปฏิบัติในด้านวิชาชีพและ
จรรยาบรรณด้านการส ารวจ และ 
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5.2.5 Exchange information regarding laws, practices 
and developments in the practise of surveying within 
its jurisdictions. 

๕.๒.๕ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย  
การปฏิบัติและการพัฒนาในการประกอบวิชาชีพส ารวจภายใน
ขอบเขตอ านาจของตน  

 
สาระส าคัญของข้อ ๕ ก าหนดอ านาจและบทบาทของ

องค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม 
ในคุณสมบัติด้านการส ารวจของอาเซียน โดยการก าหนด
องค์กรของแต่ละประเทศจะอยู่ในส่วนของภาคผนวก ๑  
ของกรอบความตกลงนี้  

ส าหรับประเทศไทย ไม่มีสภาวิชาชีพด้านการส ารวจ
โดยเฉพาะ ตามภาคผนวก ๑ ได้ก าหนดให้สภาวิศวกร 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบการบริการด้าน
ส ารวจและขึ้นทะเบียนหรือออกใบอนุญาต รวมทั้งพิจารณา
พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต และออกข้อบังคับ 
ต่ า ง  ๆ  โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษ ซึ่งเป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒  

โดยสรุป  การด า เนินการตามข้อ  ๕  ของกรอบ 
ความตกลงฯ สามารถปฏิบัติ ได้ตามขอบอ านาจของ 
สภาวิศวกรภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒  
จึงไม่จ าเป็นต้องมีการตรากฎหมายใหม่ 

 
 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และกฎหมายล าดับ
รองที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ข้ อบั งคั บของสภา
วิศวกรยังมิได้มีการ
ก าหนดมาตรฐ าน 
และหลักเกณฑ์ของ
วิ ช า ชี พ ด้ า น 
การส ารวจโดยเฉพาะ 
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ARTICLE VI ADMINISTRATION 
6.1 Mutual Recognition 
ASEAN Member Countries recognise that this 

Framework Arrangement establishes the basis and 
procedural arrangements for Competent Authorities to 
observe while negotiating MRAs. A proposed outline 
of such MRA is attached as Appendix III for reference. 
 

6.2 Administration  
Negotiations of MRAs between or amongst 

Competent Authorities as well as the implementation 
of the provisions of this Framework Arrangement shall 
be held under the auspices of the ASEAN Coordinating 
Committee on Services or its successor.  

 
6.3 Funding  
Initiatives undertaken pursuant to this Framework 

Arrangement shall be funded by the respective ASEAN 
Member Country undertaking such initiative. 

  

ข้อ ๖ การบริหาร 
๖.๑ การยอมรับร่วม 

ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักว่ากรอบความ
ตกลงนี้  ท าให้เกิดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อท าความตกลง 
ส าหรับให้องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ใช้ยึดถือขณะจัดท า MRA  
ร่างเค้าโครงส าหรับ MRA หลังจากนี้ที่ได้ถูกน าเสนอไว้ใน
ภาคผนวก ๓ เพื่อใช้เป็นแนวอ้างอิง 

 
๖.๒ การบริหาร 

การเจรจาจัดท า MRA ระหว่างองค์กรที่มีอ านาจ
หน้าที่ในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี ตลอดจนการน ากรอบ
ความตกลง ไปสู่การปฏิบัติจะได้รับการด าเนินการภายใต้การ
อุปถัมภ์ของคณะกรรมการประสานงานด้านบริการของ
อาเซียน หรือองค์กรอื่นที่รับช่วงต่อ 

 
๖.๓ เงินสนับสนุน 

การเริ่มต้นที่จะด าเนินการต่อไปตามกรอบความ
ตกลงนี้จะต้องได้รับเงินสนับสนุนโดยประเทศสมาชิกอาเซียนที่
จะน าไปสู่การปฏิบัติ 

สาระส าคัญของข้อ ๖ เป็นการก าหนดลักษณะ 
การบริหารทั่วไป กรณีดังกล่าวหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติได้โดยอาศัยอ านาจในทางบริหาร ไม่จ าเป็นต้อง
มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแต่อย่างใด 
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ARTICLE VII AMENDMENTS  
7.1 This Framework Arrangement may be amended 

with the agreement of all ASEAN Member Countries. 
Such amendment shall be reduced into writing and 
shall form part of this Framework Arrangement.  

7.2 Any amendment made pursuant to this Article 
shall come into force on such date as may be 
determined by all ASEAN Member Countries.  

7.3 Any amendment to Appendix I may be done 
administratively by the ASEAN Member Country 
concerned and shall be notified to the Secretary-
General of ASEAN who will then notify the other ASEAN 
Member Countries. 

  

ข้อ ๗ การแก้ไขปรับปรุง 
๗.๑ กรอบความตกลงนี้สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ด้วย

ความเห็นชอบของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด การแก้ไข
จะถูกจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กรอบความตกลงนี ้

๗.๒ การแก้ไขใด ๆ ต่อจากเอกสารนี้จะมีผลบังคับตั้งแต่
วันท่ีตกลงกันโดยประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังหมด 

๗.๓ การแก้ไขใด ๆ ของภาคผนวก ๑ สามารถแก้ไขได้
ในทางบริหารโดยประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น ๆ และจะต้อง
แจ้งเลขาธิการอาเซียนเพื่อให้แจ้งกับประเทศสมาชิกอาเซียน
อื่น  

 
การปฏิบัติตามข้อที่ ๗ สามารถด าเนินการผ่านมาตรการ

ทางบริหารโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ จึงไม่ต้องมีการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายแต่อย่างใด  
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ARTICLE VIII DISPUTE RESOLUTION  
8.1 ASEAN Member Countries shall at all times 

endeavour to agree on the interpretation and 
application of this Framework Arrangement and shall 
make every attempt through communication, dialogue, 
consultation and cooperation to arrive at a mutually 
satisfactory resolution of any matter that might affect 
the implementation of this Framework Arrangement.  

8.2 The provisions of the ASEAN Protocol on 
Enhanced Dispute Settlement Mechanism, done at 
Vientiane, Lao PDR on the 29 November 2004, shall 
apply to unresolved disputes upon exhaustion of the 
mechanism in Article 8.1. 

  

ข้อ ๘ การระงับข้อพิพาท 
๘.๑ ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องพยายามที่จะยอมรับ

การตีความและการประยุกต์ใช้กรอบความตกลงนี้และจะต้อง
พยายามทุกวิถีทางผ่านการติดต่อสื่อสาร เจรจา ปรึกษาหารือ
และร่วมมือกันเพื่อให้ได้ข้อยุติ 

๘.๒ ข้อบทของพิธีสารอาเซียนเรื่องกลไกการระงับ 
ข้อพิพาท ซึ่งจัดท าขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
จะน ามาใช้ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทที่ตกลงกันไม่ได้หลังจากใช้
กลไกต่าง ๆ ตามข้อ ๘.๑ แล้ว 

 
สาระส าคัญของข้อ ๘ เป็นบทบัญญัติที่กล่าวถึง

กระบวนการระ งับข้อพิพาทระหว่ างประเทศสมา ชิก  
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีของกรอบความตกลงฯ ได้โดย
อาศัยอ านาจทางบริหาร จึงไม่จ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ 
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ARTICLE IX FINAL PROVISIONS  
9.1 The terms, definitions and other provisions of 

the GATS and AFAS shall be referred to and shall apply 
to matters arising from this Framework Arrangement for 
which no specific provision has been made therein.  

9.2 This Framework Arrangement shall enter into 
force three (3) months after signing by all ASEAN 
Member Countries.  

9.3 This Framework Arrangement shall be deposited 
with the ASEAN Secretary-General, who shall promptly 
furnish a certified copy thereof to each ASEAN Member 
Country. 

  

ข้อ ๙ ข้อบทสุดท้าย 
๙.๑ เง่ือนไขนิยามและข้อบทอื่น ๆ ของความตกลงทั่วไป

ว่าด้วยการค้าบริการ (แกตส์) และกรอบความตกลงอาเซียน 
ด้านบริการ (อาฟาส) จะถูกอ้างอิงและน ามาใช้ในเรื่องต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบความตกลงนี้ ส าหรับกรณีที่ไม่มีข้อบท
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

๙.๒ กรอบความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับ ๓ (สาม) เดือน
หลังจากประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศลงนาม 

๙.๓ กรอบความตกลงนี้จะได้รับการเก็บรักษาไว้กับ
เลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะท าส าเนาที่ถูกต้องส่งให้แต่ละ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
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สาระส าคัญของข้อ ๙ กล่าวถึงการอุดช่องว่างของ
บทบัญญัติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงเรื่องหนึ่งเรื่องใดเกิดขึ้นโดยที่
ไม่มีบทบัญญัติในเรื่องนั้นภายใต้กรอบความตกลงฯ ก าหนด
แนวทางไว้ จึงให้น าความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้า
บริการ ซึ่งได้แก่ ความตกลงทั่วไป ว่าด้วยการค้ าบริการ 
(GATS) และกรอบความตกลงอาเซียนด้านการบริการ (AFAS) 
มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงนั้น ๆ กรณีดังกล่าวมิใช่การก าหนด
พันธกรณีทางกฎหมาย จึงไม่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ภายในประเทศ  

นอกจากนี้ เนื้อหาในข้อ ๙ ได้ก าหนดการมีผลใช้บังคับ
และการเก็บรักษากรอบความตกลงฉบับนี้ ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวสามารถกระท าได้โดยใช้มาตรการทางบริหารโดย 
ไ ม่ ต้ อ ง ต ร า ก ฎ ห ม า ย ฉ บั บ ใ ห ม่ เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม 
กรอบความตกลง 

 

 

 


