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Article 1 
1.1 This MRA Framework lays down the broad 

principle and framework for the negotiations of bilateral 
or multilateral MRAs on Accountancy Services between 
or among ASEAN Member States. 

1.2 The objectives of this MRA Framework are: 
1.2.1 To facilitate the negotiations of MRAs on 

Accountancy Services between or among ASEAN 
Member States by providing a structure towards the 
conclusion of such MRAs; and  

1.2.2 To exchange information in order to 
promote and take into consideration the development 
of the best practices on standards and qualifications in 
the accountancy profession. 

1.3 In achieving the above objectives, ASEAN 
Member States shall be guided by the following 
principles: 

1.3.1 Promoting efficiency and quality of 
standards of the accountancy profession in ASEAN 
Member States; 

1.3.2 Enhancing cooperation in the 
accountancy profession among ASEAN Member States; 

√  ข้อบทที่ ๑ 

๑.๑ กรอบข้อตกลงนี้  วางหลักการและ
แนวทางกว้างๆส าหรับการเจรจาในระดับทวิภาคี
หรือพหุภาคีในการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม
วิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงนี้  
คือ 

๑.๒.๑ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
เจรจาจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชี
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการให้
โครงสร้างเพื่อน าไปสู่การสรุปข้อตกลงนั้น  

๑ .๒ .๒  เพื่ อแลก เปลี่ ยนข้อมู ลที่
ส่งเสริม และค านึงถึงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี
ที่สุด  ท้ังด้านมาตรฐานและคุณสมบัติของวิชาชีพ
บัญช ี

๑.๓ เพื่อบรรลุจุดประสงค์ข้างต้น ประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะใช้หลักการดังต่อไปนี้เป็น
แนวทาง 

๑.๓.๑ ส่งเสริมประสิทธิภาพและ
คุณภาพของมาตรฐานของวิชาชีพบัญ ชี ใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

๑.๓.๒ เสริมสร้างความร่วมมือใน
วิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
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1.3.3 Respecting and conforming with the 
Domestic Regulations of the participating ASEAN 
Member States without lowering the standards and 
requirements of the accountancy profession in each 
ASEAN Member State; and 

1.3.4 All negotiations between or among 
ASEAN Member States for the conclusion of bilateral or 
multilateral MRAs on Accountancy Services shall be 
based on objectivity, fairness and reciprocity. 

๑ . ๓ . ๓  เ ค า ร พแ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกอาเซียนที่
เข้าร่วม โดยไม่ลดมาตรฐานและข้อก าหนดของ
วิชาชีพบัญชี ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 
และ 

๑.๓.๔ การเจรจาทั้งหมดระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นระดับสอง
ฝ่ายหรือหลายฝ่าย เพื่อจัดท าข้อตกลงยอมรับ
ร่วมวิชาชีพบัญชี จะต้องอยู่บนพื้นฐานของ ความ
เป็นภาวะวิสัย ความยุติธรรม และต่างตอบแทน 

 
Article 2 
In this MRA Framework, unless the context 

otherwise indicates: 
2.1 Accountancy Services refers to the activities 

covered under Central Product Classification 
(hereinafter referred to as "CPC") 862 of the Provisional 
CPC of the United Nations as well as other accountancy 
related services or services incidental to an 
Accountancy Services provider, the inclusion of which 
shall be mutually agreed between or among the ASEAN 
Member States negotiating bilateral or multilateral 
MRAs on Accountancy Services; 

√ 

 

ข้อบทที่ ๒ 
เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ถ้อยค า

ต่ า งๆภาย ในกรอบข้ อตกลงฯ มี บทนิ ย าม
ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ บริการบัญชี หมายถึง กิจกรรมที่อยู่
ภายใต้ CPC ๘๖๒ ของ Provisional CPC ของ
สหประชาชาติ  รวมทั้ งบริการบัญชีอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ให้
บริการด้านบัญชี ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันระหวา่ง
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการเจรจาใน
ระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีเพื่อการจัดท าข้อตกลง
ยอมรับร่วมวิชาชีพบัญช ี

 



 

ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services 
(ข้อตกลงยอมรบัรว่มวิชาชีพบญัชีของอาเซียน) 

พันธกรณี 
(ข้อและสาระส าคัญ) 

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 
รายละเอียด 

(สาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาท่ีต้องแก้ไข) 
หมายเหตุ 

2.2 Country of Origin refers to the ASEAN Member 
State where the Practising Professional Accountant is 
registered as a member of and/or licensed to practice 
accountancy by the National Accountancy Body and/or 
the Professional Regulatory Authority; 

2.3 Criteria/Standards generally, these two words 
are used synonymously to mean a specification of 
conditions required by National Accountancy Body 
and/or Professional Regulatory Authority to be met by 
the Practising Professional Accountant; 

2.4 Domestic Regulations refers to laws, by-laws, 
regulations, rules, orders of respective ASEAN Member 
States as well as directives, guidelines and standards, 
relating to Accountancy Services, issued by the 
respective National Accountancy Body (NAB) and/or 
Professional Regulatory Authority (PRA); 

2.5 Host Country refers to the ASEAN Member State 
where a Practising Professional Accountant from 
another ASEAN Member State applies for recognition to 
work in; 

2.6 National Accountancy Body and/or Professional 
Regulatory Authority (“NAB and/or PRA”) refers to the 
designated professional accountancy body or 

๒.๒ ประเทศแหล่งก าเนิด หมายถึงประเทศ
สมาชิกซึ่งนักบัญชีอาชีพ (PPA) ได้ขึ้นทะเบียน
เป็นสมาชิกและ/หรือ ได้ รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการก ากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (NAB) และ/หรือ
สภาวิชาชีพบัญชี (PRA)  

๒.๓ หลักเกณฑ์หรือมาตรฐาน   โดยทั่วไป 
๒ ค านี้ใช้แทนกันได้เพื่อหมายถึงข้อก าหนดของ
เง่ือนไขที่ออกโดยคณะกรรมการก ากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี (NAB)  และ/หรือสภา
วิชาชีพบัญชี (PRA) ซึ่ งนักบัญชีอาชีพ (PPA) 
จะต้องปฏิบัติตาม 

๒.๔ กฎระเบียบภายใน หมายถึง กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ของประเทศสมาชิก
อาเซียน รวมถึงแนวทางและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ บ ริ ก า ร บั ญ ชี  ซึ่ ง อ อ ก โ ด ย
คณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชี (NAB)  และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี (PRA) 
ของประเทศนั้นๆ 

๒.๕ ประเทศผู้รับ หมายถึง ประเทศสมาชกิ
อาเซียนที่มีนักบัญชีอาชีพ (PPA) จากประเทศ
สมาชิกอื่นมาขอสมัครให้มีการยอมรับเพื่อ
ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศน้ัน  
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designated government agency in charge of each ASEAN 
Member State as in Appendix I; 

2.7 Practising Professional Accountant (“PPA”) 
refers to a natural person who is a national of an ASEAN 
Member State, who is assessed by the NAB and/or PRA 
as being technically, morally, and legally qualified to 
undertake independent professional accountancy 
practice and is registered as a member of and/or 
licensed to practice accountancy by the NAB and/or the 
PRA. ASEAN Member States may adopt different 
nomenclatures and requirements in referring to PPAs 
when negotiating their bilateral or multilateral MRAs on 
Accountancy Services; and 

2.8 Recognition refers to acceptance by an NAB 
and/or PRA of compliance with its requirements. 

๒.๖ คณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี (NAB) และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี 
(PRA) หมายถึง องค์กรวิชาชีพบัญชีที่ ได้ รับ
มอบหมาย หรือ หน่วยงานรัฐที่ได้รับมอบหมาย 
ในแต่ละประเทศสมาชิก ซึ่งปรากฏรายช่ือใน
ภาคผนวก ๑ 

๒.๗ นักบัญชีอาชีพ (PPA) หมายถึง บุคคล
ธรรมดาที่ เป็นคนชาติของประเทศสมา ชิก
อาเซียน ซึ่งได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (NAB)  
และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี (PRA) ว่ามีคุณสมบัติ
ทั้งทางเทคนิค ศีลธรรม และกฎหมาย ในการ
ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยอิสระ และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นสมาชิกของ และ/หรือได้ รับ
ใ บ อนุ ญ า ต ให้ ป ร ะก อบ วิ ช า ชี พบัญ ชี โ ดย
คณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชี (NAB)  และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี (PRA) 
ทั้งนี้ ในการเจรจาจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมไม่
ว่าจะเป็นในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี ประเทศ
สมาชิกอาจใช้การเรียกช่ือและมีข้อก าหนดที่
แตกต่างกันได้ในการอ้างถึงนักบัญชีอาชีพ (PPA)  

๒.๘ การยอมรับ หมายถึง การยอมรับโดย
คณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
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บัญชี (NAB)  และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี (PRA) 
ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ 

Article 3 
The ASEAN Member States hereby recognise that 

education, licences, demonstration of competencies 
and experience may be the principal elements 
considered in granting mutual recognition. 

3.1 Education 
The ASEAN Member States agree that a PPA of an 

ASEAN Member State who seeks recognition in another 
ASEAN Member State should have met the educational 
requirements in effect in the Country of Origin. Such 
individual’s educational credentials may be accepted 
as having satisfied the educational requirements of the 
Host Country’s NAB and/or PRA. 

3.2 Licences 
Where licences are required from governmental or 

regulatory bodies other than the NAB and/or PRA of 
each ASEAN Member State, the ASEAN Member States 
shall, subject to their Domestic Regulations, use their 
best endeavours to facilitate the PPA of the other 
ASEAN Member States to obtain the necessary 
approval. 

√ 

 

ข้อบทที่ ๓  
ประ เทศสมา ชิกอา เ ซี ยน  ยอมรั บ ว่ า

การศึกษา ใบอนุญาต การแสดงให้เห็นว่ามี
ความสามารถ และประสบการณ์ อาจเป็น
องค์ประกอบหลักในการพิจารณาให้การยอมรับ 

๓.๑ การศึกษา 
ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่า นักบัญชี

อาชีพ (PPA) ของประเทศสมาชิกซึ่งขอให้มีการ
ยอมรับ ในอีกประเทศสมา ชิก  ต้ อง ได้ รับ
การศึกษาตามเ ง่ือนไขที่มีผลบังคับใช้อยู่ ใน
ประเทศแหล่งก าเนิด ซึ่งหนังสือรับรองการศึกษา
ของบุคคลนั้นอาจถูกประเมินและยอมรับโดย
คณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชี (NAB)  และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี (PRA) 
ของประเทศผู้ รับว่าผ่านเกณฑ์ เ ง่ือนไขทาง
การศึกษาในประเทศผู้รับ 

๓.๒ ใบอนุญาต 
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน

ก ากับดูแลอื่นนอกเหนือจากคณะกรรมการก ากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (NAB)  และ/หรือ
สภาวิ ช า ชีพบัญ ชี  (PRA) ก าหนด ให้ ต้ อ งมี
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3.3 Demonstration of Competencies 
The ASEAN Member States recognise the need to 

require the PPA seeking recognition to demonstrate 
competencies to assure that the PPA has satisfactory 
knowledge of the Domestic Regulations of the Host 
Country. 

3.4 Experience 
A PPA seeking recognition shall meet the experience 

requirements specified by the Host Country. 
3.5 International Federation of Accountants (IFAC) 

Standards and Guidelines 
ASEAN Member States are encouraged to take into 

account the standards and guidelines set out by IFAC. 
The professional competencies and qualifications 
threshold for the practice of accountancy in ASEAN 
Member States shall be established, maintained and 
upheld according to these standards taking into 
consideration the Domestic Regulations of each ASEAN 
Member State. 

ใบอนุญาตอื่นๆ ในการประกอบวิชาชีพ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนภายใต้กฎระเบียบภายใน จะต้อง
พยายามอย่างเต็มความสามารถในการอ านวย
ความสะดวกให้นักบัญชีอาชีพ (PPA) ของ
ประเทศสมาชิกอื่น ได้รับการอนุมัติที่จ าเป็นต่อ
การประกอบวิชาชีพบัญช ี

๓.๓ การแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับถึงความ

จ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดให้นักบัญชีอาชีพ 
(PPA) ซึ่งขอให้มีการยอมรับในประเทศน้ัน แสดง
ให้เห็นว่ามีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 
เพื่อสร้างความมั่นใจว่านักบัญชีอาชีพ (PPA) มี
ความรู้ความสามารถครบถ้วนตามกฎระเบียบ
ภายในของประเทศผู้รับ 

๓.๔ ประสบการณ์ 
นักบัญชีอาชีพ (PPA) ที่ต้องการให้มีการ

ยอมรับจะต้องมีประสบการณ์ครบถ้วนตามความ
ต้องการที่ระบุไว้โดยประเทศผู้รับ 

๓.๕ มาตรฐานและแนวทางของสภาวิชาชีพ
บัญชีนานาชาติ (IFAC)   

ประเทศสมาชิกอาเซียนควรที่จะน าเอา
มาตรฐานและแนวทางของสภาวิชาชีพบัญชี
น า น า ช า ติ  ( IFAC) ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ก า ห น ด
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ความสามารถด้านวิชาชีพและคุณสมบัติต่างๆ 
ส าหรับการประกอบวิชาชีพบัญชีของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ภายใต้กฎระเบียบภายในของ
ประเทศสมาชิกนั้นๆ 

Article 4 
4.1 Domestic Regulations 

Any bilateral or multilateral MRAs on 
Accountancy Services between or among ASEAN 
Member States shall not prejudice the rights, powers 
and authority of each ASEAN Member State and its NAB 
and/or PRA and other regulators of the profession to 
set and regulate the necessary Domestic Regulations. 

4.2 National Accountancy Body and/or Professional 
Regulatory Authority 

The NAB and/or PRA of each ASEAN Member 
State, where applicable, shall be responsible for the 
following: 

4.2.1 Granting recognition to the PPA who 
applies to work solely or in collaboration with the PPA 
of the Host Country, subject to Domestic Regulations; 

4.2.2 Monitoring the professional practice of the 
PPA granted recognition to practice Accountancy 
Services in the Host Country; 

√ 

 

ข้อบทท่ี ๔  
๔.๑ กฏระเบียบภายใน 
ข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีในระดับ

ทวิภาคีหรือพหุภาคีใดๆ ระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนจะต้องไม่กระทบต่อ สิทธิ อ านาจ และ
ห น้ า ที่ ข อ ง แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก  แ ล ะ
คณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชี (NAB)  และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี (PRA) 
หรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่นของประเทศนั้นๆ ใน
การก าหนดหรือก ากับดูแลกฎระเบียบภายในที่
ส าคัญ 

๔.๒ คณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี (NAB)  และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี 
(PRA)  คณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี (NAB) และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี 
(PRA) ของประเทศสมาชิก มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี ้

๔.๒.๑ ให้การยอมรับนักบัญชีอาชีพ 
(PPA) ที่สมัครเพื่อประกอบวิชาชีพโดยอิสระหรือ
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4.2.3 Setting and/or maintaining, where 
applicable, standards of professional and ethical 
practice in Accountancy Services; and 

4.2.4 Exchanging information regarding Domestic 
Regulations, practices and developments on 
Accountancy Services in the ASEAN Member States with 
the view to harmonise the practice in accordance with 
regional and/or international standards. 

ร่วมกับนักบัญชีอาชีพ (PPA) ของประเทศผู้รับ 
ทั้ งนี้  ให้ เป็นไปตามกฎระเบียบภายในของ
ประเทศ 

๔.๒.๒ ติดตามตรวจสอบการประกอบ
วิชาชีพของนักบัญชีอาชีพ (PPA) ที่ได้รับการ
ยอมรับให้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศผู้รับ 

๔.๒.๓ ก าหนด และ/หรือคงไว้  ซึ่ ง
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพบัญชีและ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และ; 

๔.๒.๔ แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กฎระเบียบภายใน แนวปฏิบัติ และการพัฒนา
ต่างๆ ด้านบริการบัญชีระหว่างประเทศประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ภูมิภาค และ/หรือสากลที่มีอยู่ 

Article 5 
Following the signing of this MRA Framework, ASEAN 

Member States are encouraged to negotiate and 
conclude bilateral or multilateral MRAs on Accountancy 
Services. 

5.1 Subject to the circumstances of each ASEAN 
Member State, an MRA may be concluded with the 
involvement and/or consent of the NAB and/or PRA 

√ 

 

ข้อบทท่ี ๕ 
หลังจากการลงนามในกรอบข้อตกลงนี้  

ประเทศสมาชิกอาเซียนควรจะมีการเริ่มเจรจา
เพื่อสรุปผลการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพ
บัญชีในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีต่อไป 

๕.๑ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ของแต่ละ
ประเทศสมาชิก ข้อตกลงยอมรับร่วมอาจจะ
กระท าโดยความเกี่ยวข้อง และ/หรือการให้
ความเห็นของคณะกรรมการก ากับดูแลการ
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and the relevant government agencies. A sample MRA 
is attached at APPENDIX II. 

5.2 ASEAN Member States are encouraged to keep 
to the spirit of the World Trade Organisation (WTO) 
Guidelines for Mutual Recognition Agreements or 
Arrangements in the Accountancy Sector, A copy of the 
Guidelines is attached at APPENDIX III. 

5.3 ASEAN Member States are urged to keep to the 
spirit of this MRA Framework when negotiating and 
concluding bilateral or multilateral MRAs on 
Accountancy Services. 

5.4 The provisions of this MRA Framework shall 
apply to nationals of ASEAN Member States unless 
otherwise provided for in bilateral or multilateral MRAs 
on Accountancy Services. 

ประกอบวิชาชีพบัญชี (NAB) และ/หรือสภา
วิชาชีพบัญชี (PRA) และหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐท่ี
เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของข้อตกลงยอมรับร่วม
ปรากฎอยู่ในภาคผนวก ๒ 

๕.๒ ประเทศสมาชิกอาเซียนควรจะน าเอา
แนวทางการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขา
บริการบัญชีขององค์การการค้าโลก (WTO) มา
ใช้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวปรากฎอยู่ในภาคผนวก 3  

๕.๓ ประเทศสมาชิกอาเซียนควรที่จะยึดถือ
กรอบข้อตกลงนี้ในการเจรจาและสรุปผลการ
จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีในระดับ
ทวิภาคีหรือพหุภาคี 

๕.๔ ข้อบทต่างๆ ของกรอบข้อตกลงนี้มีผล
บังคับใช้กับคนชาติของทุกประเทศสมาชิก
อาเซียน นอกจากจะมีการะบุไว้ เป็นอื่น ใน
ข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีในระดับทวิภาคี
หรือพหุภาคี 

Article 6 
6.1 The provisions of this MRA Framework may only 

be amended by written agreement by the Government 
of all ASEAN Member States. 

6.2 APPENDIX I (List of NAB and/or PRA) may be 
amended administratively by the ASEAN Secretary- 

√ 

 

ข้อบทท่ี ๖ 
๖.๑ ข้อบทต่างๆ ของกรอบข้อตกลงนี้จะ

สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบซึ่ งจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรโดย
รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด
เท่านั้น 
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General upon notification by an ASEAN Member State 
of any change to its NAB and/or PRA. The ASEAN 
Secretary-General shall thereafter notify the other 
ASEAN Member States of the change. 

๖.๒ การแก้ไขใด ๆ  ของภาคผนวก ๑
(ราย ช่ือของคณะกรรมการก ากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี (NAB) และ/หรือสภา
วิชาชีพบัญชี (PRA)) สามารถแก้ไขได้ในทาง
บริหารโดยเลขาธิการอาเซียน โดยการแจ้งของ
ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก อ า เ ซี ย น นั้ น  ๆ  ถึ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการก ากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี (NAB) และ/หรือสภา
วิชาชีพบัญชี (PRA) ของตน  ซึ่ ง เลขาธิการ
อาเซียนจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนอืน่ต่อไป 

Article 7 
7.1 ASEAN Member States shall at all times 

endeavour to agree on the interpretation and 
application of this MRA Framework 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 MRA Framework. 

7.2 The provisions of the ASEAN Protocol on 
Enhanced Dispute Settlement Mechanism, done at 
Vientiane, Lao PDR on the 29 November 2004, shall 
apply to disputes concerning the interpretation, 

√ 

 

ข้อบทท่ี ๗ 
๗.๑ ประเทศสมาชิกอาเซียน  จะต้อง

พยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะยอมรับ
ร่วมกันในเรื่องการตีความและการประยุกต์ใช้
กรอบข้อตกลงนี้  และจะต้องพยายามทุกวิถี
ทางผ่านการติดต่อสื่อสาร  เจรจา  ปรึกษา  และ
ร่วมมือกันเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นที่พอใจร่วมกัน  
ต่ อสา เหตุ ใด  ๆ   ที่ จะมี ผลกระทบต่อการ
ด าเนินการตามกรอบข้อตกลงนี ้

๗.๒ ข้อบทของพิธีสารอาเซียนเรื่องกลไก
การระงับข้อพิพาท  ซึ่งจัดท าขึ้นท่ีกรุงเวียงจันทน์  
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
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implementation, and/or application of any of the 
provisions under this MRA Framework. 

เมื่อวันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗  จะน ามาใช้
กับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการตีความ การปฏิบัติ
ตาม และ/หรือ การใช้กรอบข้อตกลงนี ้

Article 8 
8.1 The terms and definitions and other provisions 

of the GATS and AFAS shall be referred and applied to 
matters arising under this MRA Framework for which no 
specific provision has been made under it. 

8.2 This MRA Framework shall enter into force 3 
months after the date of signature by all ASEAN 
Member States. 

8.3 This MRA Framework shall be deposited with the 
ASEAN Secretary-General, who shall promptly furnish a 
certified copy thereof to each ASEAN Member State. 

√  ข้อบทท่ี ๘ 
๘.๑ เง่ือนไขนิยามและข้อบทอื่น ๆ  ของ

ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ  (แกตส์)  
และกรอบความตกลงอาเซียนด้านบริการ (อา
ฟาส)  จะถูกอ้างอิงและน ามาใช้ในเรื่องต่าง ๆ  ที่
เกิดขึ้นภายใต้กรอบความตกลงนี้  ส าหรับกรณีที่
ไม่มีข้อบทก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

๘.๒ กรอบข้อตกลงนี้  จะมีผลใช้บังคับสาม 
(๓) เดือนหลังจากประเทศสมาชิกอาเซียนทุก
ประเทศลงนาม 

๘.๓ กรอบข้อตกลงนี้จะได้รับการเก็บรักษา
ไว้กับเลขาธิการอาเซียน   ซึ่งจะท าส าเนาที่
ถูกต้องส่งให้แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 
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Article 9 
9.1 Any provision of this MRA may only be amended 

by mutual written agreement by the Governments of 
all ASEAN Member States. 

9.2 Notwithstanding Article 9.1, any ASEAN Member 
State may amend its PMRA listed in Article 2 . 7  as and 
when necessary without the mutual agreement of the 
other ASEAN Member States. Any amendment shall be 
communicated to the other ASEAN Member States 
through the ASEAN Secretariat in writing. 

√ 

 

ข้อบทที่ ๙ 
๙.๑ ข้อบทของข้อตกลงฯ น้ีอาจจะแก้ไขได้

ก็เฉพาะที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขที่ตกลงร่วมกัน
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยรัฐบาลของทุกประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

๙.๒ ภายใต้ข้อบทที่ ๙.๑ ประเทศสมาชิก
อาเซียนใดๆ อาจจะปรับปรุ งแก้ ไขรายช่ือ
หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพแพทย์ (PMRA) ใน
ข้อบทที่ ๒.๗ ได้หากมีความจ าเป็น โดยไม่ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกอื่น แต่
การปรับปรุงแก้ไขใดๆ ก็ตาม จะต้องมีการแจ้งไป
ยังประเทศสมาชิกอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน
ทางเลขาธิการอาเซียน 

 

Article 10 
10.1 The terms and definitions and other provisions 

of the GATS and AFAS shall be referred to and shall 
apply to matters arising under this MRA for which no 
specific provision has been made herein. 

10.2 This MRA shall enter into force six (6) months 
after the signing of this MRA by all ASEAN Member 
States. Any ASEAN Member State that wishes to defer 

√ 

 

ข้อบทที่ ๑๐ 
๑๐.๑ เง่ือนไข และนิยาม และข้อบทอื่นๆ 

ของความตกลงทั่ วไปว่าด้วยการค้าบริการ 
(GATS) และกรอบความตกลงอาเซียนด้าน
บริการ (AFAS) จะถูกอ้างอิงและน ามาใช้ในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกิดภายใต้ข้อตกลงฯ ส าหรับกรณีที่ไม่มี
ข้อบทก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
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implementation of this MRA shall notify the ASEAN 
Secretariat in writing of its intention within 6 months 
from the date of signature and the ASEAN Secretariat 
shall thereafter notify the rest of the ASEAN Member 
States. The deferment shall be effective upon 
notification by the ASEAN Secretariat to the other 
ASEAN Member States. 

10.3 Any ASEAN Member State which has, pursuant 
to Article 10.2 of this MRA, given notice of deferment of 
its implementation, shall notify the ASEAN Secretariat 
of the indicated date of implementation of this MRA, 
which shall not be later than 1 January 2010. The 
ASEAN Secretariat shall thereafter notify the rest of the 
ASEAN Member States of the indicated date of 
implementation of this MRA. An ASEAN Member State 
which does not notify the ASEAN Secretariat of its date 

of implementation by 1 January 2010 shall be 
bound to implement this MRA on 1 January 2010. 

10.4 This MRA shall be deposited with the ASEAN 
Secretariat, who shall promptly furnish a certified copy 
thereof to each ASEAN Member State.. 

๑๐.๒ ข้อตกลงฯ จะมีผลใช้บังคับภายใน ๖ 
เดือน หลังจากวันที่ประเทศสมาชิกอาเซียนลง
นาม หากประเทศสมาชิกอาเซียนใดต้องการ
เลื่อนการด าเนินการตามข้อตกลงฯ ออกไป 
จะต้องแจ้งเลขาธิการอาเซียนเป็นลายลักษณ์
อักษรภายใน ๖ เดือนหลังจากวันที่ลงนาม และ
เลขาธิการอาเซียนจะต้องแจ้งให้ประเทศสมาชิก
อื่นทราบ  การขอเลื่อนการด าเนินการตาม
ข้อตกลงฯ นั้น จึงจะมีผลบังคับใช้ 

๑๐.๓ ประเทศสมาชิกใดที่ได้กระท าตามข้อ
บท ๑๐.๒ ของข้อตกลงฯ จะต้องแจ้งเลขาธิการ
อาเซียนทราบวันท่ีประสงค์จะเริ่มด าเนินการตาม
ข้อตกลงฯ ซึ่งจะต้องเริ่มภายในวันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๕๓ และเลขาธิการอาเซียนจะได้แจ้ง
ประเทศสมาชิกอื่นต่อไป หากประเทศสมาชิกนั้น
ไม่แจ้งวันที่จะเริ่มด าเนินการตามข้อตกลงฯ ให้
เลขาธิการทราบ จะถือว่าผูกพันให้เริ่มด าเนินการ
ตามข้อตกลงฯ ในวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑๐.๔ ข้อตกลงฯ จะได้รับการเก็บรักษาไว้
กับเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะท าส าเนาท่ีถูกต้องส่ง
ให้แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 

 


