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Article 1  
The objectives of this MRA are to: 
1.1 facilitate mobility of medical practitioners within 

ASEAN; 
1.2 exchange information and enhance cooperation 

in respect of mutual recognition of medical 
practitioners; 

1.3 promote adoption of best practices on 
standards and qualifications; and 

1.4 provide opportunities for capacity building and 
training of medical practitioners. 

√  ข้อบทที่ ๑ 

วัตถุประสงค์ของข้อตกลงฯ คือ: 
๑.๑ เพื่ ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ก ำร

เคลื่อนย้ำยแพทย์ภำยในประเทศสมำชิกอำเซียน;  

๑.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ควำมช ำนำญ
เรื่องมำตรฐำนและคุณสมบัติ ; 

๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงแนวปฏิบัติที่
ดีที่สุดส ำหรับกำรให้บริกำรวิชำชีพแพทย์ที่ดีที่สุด 

๑.๔ เพื่อเปิดโอกำสให้มีกำรพัฒนำและกำร
ฝึกฝนของแพทย ์

 

Article 2 
In this MRA, unless the context otherwise requires: 
2.1 “Medical Practitioner” refers to a natural person 

who has completed the required professional medical 
training and conferred the professional medical 
qualification; and has been registered and/or licensed 
by the Professional Medical Regulatory Authority in the 
Country of Origin as being technically, ethically and 
legally qualified to undertake professional medical 
practice. 

2.2 “Specialist” refers to a Medical Practitioner who 
has the medical specialist training and postgraduate 

√ 

 

ข้อบทที่ ๒ 
ส ำหรับในข้อตกลงฯ เว้นเสียแต่ในบริบทได้

ก ำหนดเป็นอื่น: 
๒.๑ “แพทย์” หมำยถึง บุคคลธรรมดำที่

ผ่ำนกำรทดสอบเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชำชีพแพทย์
และได้รับกำรประเมินโดยหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ
ก ำกับดูแลด้ำนวิชำชีพแพทย์ และขึ้นทะเบียน
และ/หรือได้รับใบอนุญำตส ำหรับกำรประกอบ
วิชำชีพดังกล่ำวจำกหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจก ำกับ
ดูแลด้ำนวิชำชีพแพทย์ของประเทศแหล่งก ำเนิด 
(Country of Origin) นั้น ว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ
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qualification(s) that are recognised by the Country of 
Origin and has been registered and/or licensed as a 
specialist if such registration is applicable in the Country 
of Origin; 

2.3 “Foreign Medical Practitioner” refers to a 
Medical Practitioner including Specialist who holds the 
nationality of an ASEAN Member State, registered to 
practise medicine in the Country of Origin and applying 
to be registered/ licensed to practise medicine in the 
Host Country. 

2.4 “Registration” refers to registering and/or 
certifying and/or licensing of the Medical Practitioner 
within a jurisdiction or may refer to the issuance of a 
certificate or licence to a Medical Practitioner who has 
met or complied with specified requirements for 
registration to practise medicine in the Country of Origin 
and/or Host Country. 

2.5 “Country of Origin” refers to the ASEAN Member 
State where the Medical Practitioner has a current and 
valid registration to practise medicine. 

2.6 “Host Country” refers to the ASEAN Member 
State where a Foreign Medical Practitioner applies for 
registration to practise medicine. 

ทำงด้ำนเทคนิค จริยธรรม และกฎหมำย ที่จะ
ประกอบวิชำชีพแพทย์  

๒.๒ “แพทย์ผู้ เ ช่ียวชำญเฉพำะทำง” 
หมำยถึง แพทย์ที่ผ่ ำนกำรทดสอบเพื่อเป็น
ผู้เช่ียวชำญเฉพำะทำงและได้รับกำรประเมินโดย
หน่วยงำนผู้มีอ ำนำจก ำกับดูแลด้ำนวิชำชีพแพทย์ 
และขึ้นทะเบียนและ/หรือได้รับใบอนุญำตให้เป็น
ผู้เช่ียวชำญเฉพำะทำงจำกหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ
ก ำกับดูแลด้ ำนวิชำ ชีพแพทย์ของประเทศ
แหล่งก ำเนิด  

๒.๓ “แพทย์ต่ำงชำติ”  หมำยถึง แพทย์
และผู้ เ ช่ียวชำญเฉพำะทำงที่มีสัญชำติของ
ประเทศสมำชิกอำเซียนและได้ขึ้นทะเบียนและ/
หรือได้รับใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพแพทย์ใน
ประเทศแหล่ งก ำ เนิด และมำสมัครขอขึ้น
ทะเบียน และ/หรือขอรับใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพแพทย์ในประเทศผู้รับ  

๒.๔ “กำรขึ้นทะเบียน” หมำยถึง กำรขอ
ขึ้นทะเบียนและ/หรือกำรขอใบรับรองและ/หรือ
กำรขอรับใบอนุญำตของแพทย์ภำยในขอบเขต
กำรดูแล หรือหมำยถึงกำรออกใบรับรองหรือ
ใบอนุญำตให้แพทย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่
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2.7 “Professional Medical Regulatory Authority” 
(hereinafter referred to as PMRA) refers to a body 
vested with the authority by the government in each 
ASEAN Member State to regulate and control Medical 
Practitioners and their practice of medicine. PMRA in 
this context refers to the following: 

Brunei Medical Board (Brunei Darussalam) 
Cambodian Medical Council and Ministry of Health 

(Cambodia) 
Indonesian Medical Council and Ministry of Health  

(Indonesia) 
Ministry of Health (Lao PDR) 
Malaysian Medical Council, Ministry of Health 

(Malaysia ) 
Medical Council Myanmar (Myanmar) 
Professional Regulation Commission, Board of 

Medicine and Philippine Medical Association 
(Philippines) 

Singapore Medical Council and Specialists 
Accreditation Board (Singapore) 

Thailand Medical Council and Ministry of Public 
Health (Thailand) 

Ministry of Health (Viet Nam) 

ก ำหนดไว้ส ำหรับกำรประกอบวิชำชีพแพทย์ใน
ประเทศแหล่งก ำเนิดและ/หรือประเทศผู้รับ 

๒.๕ “ประเทศแหล่งก ำเนิด” หมำยถึง 
ประเทศสมำชิกที่เข้ำร่วมที่แพทย์มีใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพแพทย์ ซึ่งยังมีผลในปัจจุบัน 

๒.๖ “ประเทศผู้รับ” หมำยถึง ประเทศ
สมำชิกที่ เข้ำร่วมที่แพทย์ต่ ำงชำติมำขอขึ้น
ทะเบียน และ/หรือขอรับใบอนุญำตในกำร
ประกอบวิชำชีพแพทย์ 

๒.๗ “หน่วยงำนก ำกับดูแลวิชำชีพแพทย์ 
(PMRA)” หมำยถึง หน่วยงำนที่ได้รับอ ำนำจจำก
รัฐบำลของแต่ละประเทศสมำชิก ให้มีหน้ำที่
ก ำกับดูแลกำรประกอบวิชำชีพแพทย์ซึ่งมีรำยชื่อ
ที่ระบุต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลวิชำชีพแพทย์
บรูไน ดำรุสซำรำม 

แพทยสภำและกระทรวงสำธำรณสุข
กัมพูชำ 

แพทยสภำและกระทรวงสำธำรณสุข
อินโดนีเซีย 

กระทรวงสำธำรณสุขลำว 
แพทยสภำมำเลเซีย 
แพทยสภำและกระทรวงสำธำรณสุขพม่ำ 
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2.8 “Domestic Regulations” include laws, by-laws, 
regulations, rules, orders, directives and policies relating 
to the practice of medicine issued by the PMRA and/or 
relevant authorities. 

2.9 “Continuing Professional Development” 
(hereinafter referred to as CPD) is the means by which 
members of the medical profession maintain, develop 
or improve their knowledge, skills and professional 
performance. 

คณะกรรมำธิกำรด้ำนกฎระเบียบวิชำชีพ
และคณะกรรมกำรก ำกับดูแลวิชำชีพแพทย์
ฟิลิปปินส์ 

แพทยสภำและคณะกรรมกำรก ำกับดูแล
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงสิงคโปร์ 

แพทยสภำและกระทรวงสำธำรณสุขไทย 
กระทรวงสำธำรณสุขเวียดนำม 
๒.๘ “กฎระ เบี ยบภำยใน” หมำยถึ ง 

กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และ
นโยบำย เกี่ยวกับกำรประกอบวิชำชีพแพทย์ซึ่ง
ออกโดยหน่วยงำนก ำกับดูแลวิชำชีพแพทย์ 
(PMRA) และ/หรือหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๙ “กำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง” 
(CPD) หมำยถึง วิธีกำรใดๆ ก็ตำมที่สมำชิก
วิชำชีพแพทย์ใช้เพื่อกำรคงไว้ ปรับปรุง หรือ
พัฒนำ ควำมรู้ ทักษะ และผลสัมฤทธ์ิด้ำนวิชำชีพ 

Article 3 
3.1 Recognition of a Foreign Medical Practitioner 

A Foreign Medical Practitioner may apply for 
registration in the Host Country to be recognised as 
qualified to practise medicine in the Host Country in 
accordance with its Domestic Regulations and subject 
to the following conditions: 

√ 

 

ข้อบทที่ ๓  
๓.๑ คุณสมบัติในกำรเป็นแพทย์ต่ำงชำติ  
แพทย์ต่ำงชำติสำมำรถขอขึ้นทะเบียนหรือ

ขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพแพทย์ ใน
ประเทศผู้รับ เพื่อเข้ำไปประกอบวิชำชีพแพทย์ใน
ประเทศนั้นได้ โดยต้องเป็นไปตำมกฎระเบียบ
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3.1.1 in possession of a medical qualification 
recognised by the PMRA of the Country of Origin and 
Host Country; 

3.1.2 in possession of a valid professional 
registration and current practising certificate to practice 
medicine issued by the PMRA of the Country of Origin; 

3.1.3 has been in active practice as a general 
Medical Practitioner or specialist, as the case may be, 
for not less than five (5) continuous years in the Country 
of Origin; 

3.1.4 in compliance with CPD at satisfactory 
level in accordance with the policy on CPD mandated 
by the PMRA of the Country of Origin; 

3.1.5 has been certified by the PMRA of the 
Country of Origin of not having violated any 
professional or ethical standards, local and 
international, in relation to the practice of medicine in 
the Country of Origin and in other countries as far as 
them PMRA is aware; 

3.1.6 has declared that there is no investigation 
or legal proceeding pending against him/her in the 
Country of Origin or another country; and 

ภำยในของประเทศผู้รับ ภำยใต้เ ง่ือนไขที่ว่ำ 
แพทย์ต่ำงชำติต้อง: 

๓.๑.๑ ส ำเร็จกำรศึกษำวิชำชีพแพทย์
ซึ่งได้รับกำรยอมรับจำกผู้มีอ ำนำจก ำกับดูแลด้ำน
วิชำชีพแพทย์ (PMRA) ของประเทศแหล่งก ำเนิด
และประเทศผู้รับ;  

๓.๑.๒ จดทะเบียน และ/หรือได้รับ
ใบอนุญำตจำกประเทศแหล่งก ำเนิด ที่ยังมีผลใน
ปัจจุบัน; 

๓.๑.๓ มีประสบกำรณ์ในภำคปฏิบัติ
วิชำชีพแพทย์ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีต่อเนื่องในประเทศ
แหล่งก ำเนิด ก่อนที่จะสมัครขอขึ้นทะเบียนหรือ
ขอรับใบอนุญำต ; 

๓.๑.๔ ปฏิบัติสอดคล้องตำมนโยบำย
กำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง (CPD) ของ
ประเทศแหล่งก ำเนิดในระดับท่ีน่ำพอใจ; 

๓.๑.๕ ได้รับใบรับรองจำกผู้มีอ ำนำจ
ก ำกับดูแลด้ ำนวิชำ ชีพแพทย์  (PMRA) ของ
ประเทศแหล่งก ำเนิดว่ำไม่มีประวัติกำรกระท ำผิด
อย่ำงร้ำยแรงด้ำน เทคนิค มำตรฐำนวิชำชีพและ
จรรยำบรรณ ระดับท้องถิ่นและระหว่ำงประเทศ 
ในกำรประกอบวิชำชีพแพทย์ทั้งในประเทศ
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3.1.7 in compliance with any other assessment 
or requirement as may be imposed on any such 
applicant for registration as deemed fit by the PMRA or 
other relevant authorities of the Host Country. 

3.2 Eligibility of a Foreign Medical Practitioner 
A Foreign Medical Practitioner who satisfies the 

above conditions shall be recognised as qualified to 
practice medicine in the Host Country. 

3.3 Undertaking of a Foreign Medical Practitioner A 
Foreign Medical Practitioner who is allowed to practise 
medicine in the Host Country shall be subjected to 
Domestic Regulations and conditions which include but 
are not limited to the following: 

3.3.1 to be bound by Professional and Ethical 
Codes of Conduct and standards of medical practice 
imposed by the PMRA of the Host Country; 

3.3.2 to be bound by prevailing laws of the Host 
Country; 

3.3.3 to subscribe to any requirement for 
insurance liability scheme in the Host Country; and 

3.3.4 to respect the culture and religious 
practice of the Host Country. 

แหล่งก ำเนิดและประเทศอื่นๆ เท่ำที่ผู้มีอ ำนำจ
ก ำกับดูแลด้ำนวิชำชีพแพทย์ (PMRA) รับทรำบ;  

๓.๑.๖ แจ้ ง ให้ทรำบว่ ำ ไม่อยู่ ใน
ระหว่ำงกำรสอบสวนหรือมีคดีควำมทำงกฎหมำย
ที่ยังค้ำงอยู่ในประเทศแหล่งก ำเนิดและประเทศ
อื่น และ; 

๓.๑.๗ มีคุณสมบัติด้ำนอื่น ๆ ตำมที่
หน่วยงำนก ำกับดูแลวิชำชีพแพทย์ (PMRA)หรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องประเทศผู้รับเห็นสมควรใน
กำรก ำหนดคุณสมบัติของกำรขอขึ้นทะเบียน 
และ/หรือขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพแพทย์ 

๓.๒ สิทธิของแพทย์ต่ำงชำติ 
แพทย์ต่ำงชำติซึ่งมีคุณสมบติครบถ้วนตำมที่

ระบุในข้อบท 3.1 มีสิทธิในกำรเข้ำไปประกอบ
วิชำชีพแพทย์ในประเทศผู้รับได้  

๓.๓ หน้ำที่ของแพทย์ต่ำงชำติ  
แพทย์ต่ ำงชำติที่จดทะเบียนหรือได้รับ

ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพแพทย์จำกประเทศ
ผู้รับต้องต้องปฏิบัติสอดคล้องตำมกฎระเบียบ
ภำยในและเงื่อนไขต่ำงๆ ดังนี้: 

๓.๓.๑ หลักปฏิบัติวิชำชีพและจรรยำบรรณ
แพทย์ที่มีและใช้บังคับโดยผู้มีอ ำนำจก ำกับดูแล
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ด้ ำ นวิ ช ำ ชีพแพท ย์  (PMRA) ของประ เทศ
แหล่งก ำเนิด; 

๓.๓.๒ กฎระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆ 
ภำยในของประเทศผู้รับ;  

๓.๓.๓ ข้อก ำหนดใด ๆ ส ำหรับโครงกำร
ประกันควำมเสียหำยในประเทศผู้รับ; 

๓.๓.๔ วัฒนธรรมและประเพณีนิยมใน
ประเทศผู้รับ 

Article 4 
4.1 Subject to Domestic Regulations, the PMRA of 

the Host Country shall: 
4.1.1 evaluate the qualifications, training and 

experiences of the Foreign Medical Practitioners; 
4.1.2 impose any other requirement or 

assessment for registration where applicable; 
4.1.3 grant recognition and register eligible 

Foreign Medical Practitioners to practise medicine in the 
Host Country; 

4.1.4 monitor and assess the compliance of the 
registered Foreign Medical Practitioners’ practice and 
conduct in accordance with the Professional and Ethical 
Codes of Conduct and standards of medical practice of 
the Host Country; and 

√ 

 

ข้อบทท่ี ๔  
๔.๑ ภำยใต้กฎระเบียบภำยในประเทศ 

หน่วยงำนก ำกับดูแลวิชำชีพแพทย์ (PMRA) ของ
ประเทศผู้รับมีควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้: 

๔ . ๑ . ๑ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ
ประสบกำรณ์ของแพทย์ต่ำงชำติ; 

๔.๑.๒ ก ำหนดเง่ือนไขหรือวิธีกำร
ประเมินส ำหรับกำรขึ้นทะเบียน; 

๔.๑.๓ ขึ้นทะเบียน และ/หรือออก
ใบอนุญำตให้แพทย์ต่ำงชำติในกำรเข้ำมำกำร
ประกอบวิชำชีพแพทย์ในประเทศผู้รับ; 

๔.๑.๔ ติดตำมตรวจสอบและประเมิน
กำรประกอบวิชำชีพของแพทย์ต่ำงชำติที่ได้จด
ทะเบียน และ/หรือได้รับใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพแพทย์ เพื่อให้แน่ใจว่ำแพทย์ต่ำงชำติ
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4.1.5 take necessary actions in the event any 
registered Foreign Medical Practitioner failed to practise 
in accordance with the Professional and Ethical Codes 
of Conduct and standards of medical practice of the 
Host Country. 

ปฏิบัติสอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้ำนวิชำชีพและ
จรรยำบรรณแพทย์ของประเทศผู้รับ และ;  

๔.๑.๕ มีวิธีกำรหรือมำตรกำรที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรด ำเนินกำรกับแพทย์ต่ำงชำติที่ได้จด
ทะเบียน และ/หรือได้รับใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพแพทย์ แต่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับหลัก
ปฏิบัติด้ำนวิชำชีพและจรรยำบรรณแพทย์ของ
ประเทศผู้รับ 

Article 5 
This MRA shall not reduce, eliminate or modify the 

rights, power and authority of each ASEAN Member 
State, its PMRA and other relevant authorities to 
regulate and control medical practitioners and the 
practice of medicine. ASEAN Member States, however, 
should undertake to exercise their regulatory power 
reasonably and in good faith for this purpose without 
creating any unnecessary barriers to the practice of 
medicine. 

 

√ 

 

ข้อบทท่ี ๕ 
ข้อตกลงฯ จะต้องไม่ลด ยกเลิก  หรือ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิ และอ ำนำจหน้ำที่ของ
ประเทศสมำชิกอำเซียน หน่วยงำนก ำกับดูแล
วิชำชีพแพทย์  (PMRA) และหน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้อง ในกำรก ำกับดูแลและควบคุมแพทย์
และกำรประกอบวิชำชีพแพทย์  อย่ำงไรก็ตำม 
ประเทศสมำชิกอำเซียนควรที่จะบริหำรอ ำนำจ
ในกำรก ำกับดูแลอย่ำงสมเหตุสมผล และไม่
ก่อให้ เกิดอุปสรรคเกินควำมจ ำเป็นต่อกำร
ประกอบวิชำชีพแพทย์ 

 

Article 6 
6.1 An ASEAN Joint Coordinating Committee on 

Medical Practitioners (hereinafter referred to as AJCCM) 
shall be established comprising of not more than two 

√ 

 

ข้อบทท่ี ๖ 
๖.๑ คณะกรรมกำรประสำนงำนด้ำนวิชำชีพ

แพทย์อำเซียน (AJCCM) จะต้องประกอบด้วย
ผู้แทนจำกหน่วยงำนก ำกับดูแลวิชำชีพแพทย์ 
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(2) appointed representatives from the PMRA of each 
ASEAN Member State with the following terms of 
reference: 

6.1.1 to facilitate the implementation of this 
MRA through better understanding of the Domestic 
Regulations applicable in each ASEAN Member State 
and in the development of strategies for the 
implementation of this MRA; 

6.1.2 to encourage ASEAN Member States to 
standardise and adopt mechanisms and procedures in 
the implementation of this MRA; 

6.1.3 to encourage the exchange of 
information regarding laws, practices and 
developments in the practice of medicine within the 
region with the view of harmonisation in accordance 
with regional and/or international standards; 

6.1.4 to develop mechanisms for continued 
information exchange as and when needed; 

6.1.5 to review the MRA every five (5) years or 
earlier, if necessary; and 

6.1.6 to do any other matters related to this 
MRA. 

(PMRA) ของประเทศสมำชิกอำเซียนแต่ละ
ประเทศไม่เกิน ๒ คน และจะต้องปฏิบัติตำม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้: 

๖.๑.๑ อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงฯ โดยกำรส่งเสริมควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกฎระเบียบภำยในของประเทศ
สมำชิกอำเซียน และกำรพัฒนำกลยุทธ์ส ำหรับ
กำรด ำเนินกำรตำมข้อตกลงฯ; 

๖.๑ .๒  ส่ ง เสริ มประ เทศสมำชิก
อำเซียนในกำรก ำหนดมำตรฐำนส ำหรับกลไก
และขั้นตอนกระบวนกำรต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำร
ตำมข้อตกลงฯ; 

๖.๑.๓ ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่ำงกันทำงด้ำนกฎหมำย แนวปฏิบัติ และ
กำรพัฒนำต่ำงๆ ส ำหรับกำรประกอบวิชำชีพ
แพทย์ในภูมิภำค โดยสอดคล้องกับมำตรฐำน
ภูมิภำคและ/หรือสำกลที่มีอยู่; 

๖.๑.๔ พัฒนำกระบวนกำรส ำหรับ
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องและเมื่อมี
ควำมจ ำเป็น; 

๖.๑.๕ ทบทวนข้อตกลงยอมรับร่วม
ทุกๆ ๕ ปี หรือเร็วกว่ำนั้นหำกมีควำมจ ำเป็น 
และ; 



 

ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners 
(ข้อตกลงยอมรบัรว่มสาขาวิชาชีพแพทยข์องอาเซียน) 

พันธกรณี 
(ข้อและสาระส าคัญ) 

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 
รายละเอียด 

(สาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาท่ีต้องแก้ไข) 
หมายเหตุ 

6.2 The AJCCM shall formulate the mechanism to 
carry out its mandate. 

๖.๑.๖ กระท ำกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับข้อตกลงฯ ฉบับนี ้

๖.๒ คณะกรรมกำรประสำนงำนด้ำนวิชำชีพ
แพทย์อำเซียน (AJCCM) จะต้องก ำหนดกลไก
เพื่อปฏิบัติตำมที่ได้รับมอบหมำยให้แล้วเสร็จ 

Article 7 
7.1 The ASEAN Member States recognise that any 

arrangement which would confer exemption from 
further assessment by the PMRA of the Host Country 
may be concluded only with the involvement and 
consent of that PMRA. 

7.2 The ASEAN Member States note that the PMRA 
of the Host Country has the statutory responsibility of 
protecting the health, safety, environment, and welfare 
of the community within its jurisdiction, and may 
require the Foreign Medical Practitioners seeking the 
right to practise in the Host Country to submit 
themselves to some form of supplementary 
requirements or assessment. 

7.3 The ASEAN Member States recognise that such 
requirements or assessment shall provide the PMRA of 
the Host Country with a sufficient degree of confidence 
that the Foreign Medical Practitioners concerned: 

√ 

 

ข้อบทท่ี ๗ 
๗.๑ ประเทศสมำชิกอำเซียนที่ เข้ำร่วม 

ยอมรับว่ำข้อตกลงใดๆซึ่งอำจจะให้กำรยกเว้น
จำกกำรประเมินเพิ่มเติมโดยผู้มีอ ำนำจก ำกับดแูล
ด้ำนวิชำชีพแพทย์ (PMRA) ของประเทศผู้รับ 
อำจสำมำรถมีขึ้นได้ก็เฉพำะด้วยกำรมีส่วนร่วม
และยอมรับของผู้มีอ ำนำจก ำกับดูแลด้ำนวิชำชีพ
แพทย์ (PMRA) เท่ำนั้น 

๗.๒ ประเทศสมำชิกอำเซียนที่ เข้ำร่วม 
รับทรำบว่ำผู้มีอ ำนำจในกำรขึ้นทะเบียนหรือ
อนุญำต มีควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยที่จะ
ปกป้องสุขภำพ ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ
สวัสดิภำพของสังคมภำยในขอบเขตกำรดูแล 
และอำจเรียกร้องให้แพทย์ต่ำงชำติที่ต้องกำรสิทธิ
ในกำรประกอบวิชำชีพในประเทศผู้รับ ท ำกำรยื่น
กำรประเมินเพิ่มเติมได้ 

๗.๓ ประเทศสมำชิกอำเซียนที่ เข้ำร่วม 
พิจำรณำเห็นว่ำวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน
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7.3.1 are equipped with the necessary skills 
and expertise consistent with the medical practice, 
general and/or specialised, that they intend to carry out 
and undertake in the Host Country; 

7.3.2 understand the general principles behind 
applicable Professional and Ethical Codes of Conduct 
and standards of medical practice in the Host Country 
and demonstrate an ability to apply such principles in 
carrying out medical practice in the Host Country; and 

7.3.3 are familiar with the Domestic 
Regulations that govern the operation of medical 
practice in the Host Country. 

ดังกล่ำวควรเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจในระดับที่
เพียงพอต่อผู้มีอ ำนำจที่ เกี่ยวข้องว่ำแพทย์
ต่ำงชำติผู้นั้น: 

๗.๓.๑ มีทักษะที่จ ำเป็นและควำมช ำนำญใน
กำรประกอบวิชำชีพแพทย์ ไม่ว่ำจะทั่วไปหรือ
เฉพำะทำง ที่สำมำรถน ำมำใช้ได้ในประเทศผู้รับ
ได้; 

๗.๓.๒ เข้ำใจหลักกำรทั่วไปของข้อประพฤติ 
จรรยำบรรณ และมำตรฐำนในกำรประกอบ
วิชำชีพแพทย์ในประเทศผู้รับ และได้แสดงถึง
ควำมสำมำรถในกำรใช้หลักกำรดังกล่ำวในกำร
ประกอบวิชำชีพแพทย์ในประเทศผู้รับ; 

๗.๓.๓ มีควำมคุ้นเคยกับกฎระเบียบภำยใน
ต่ำงๆ ท่ีมีในประเทศผู้รับ 

Article 8 
8.1 ASEAN Member States shall at all times 

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

√  ข้อบทท่ี ๘ 
๘.๑ ประเทศสมำชิกอำเซียนที่เข้ำร่วม ต้อง

พยำยำมหำควำมเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกำรตีควำม 
และกำรน ำมำใช้ส ำหรับข้อตกลงฯ ฉบับนี้ และ
ต้องพยำยำมอย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้วยกำร
สื่อสำร สนทนำ หำรือ และร่วมมือกันในกำรหำ
หนทำงแก้ไขประเด็นข้อพิพำทต่ำงๆ ให้เป็นที่
พอใจร่วมกัน 
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8.2 The ASEAN Protocol on Enhanced Dispute 
Settlement Mechanism, done at Vientiane, Lao PDR on 
29 November 2004, shall apply to disputes concerning 
the interpretation, implementation, and/or application 
of any of the provisions under this MRA upon 
exhaustion of the mechanism in Article 8.1. 

๘.๒ ข้อบทของพิธีสำรอำเซียนเรื่องกลไก
กำรระงับข้อพิพำท ซึ่งจัดท ำขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์ 
ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
เมื่อวันที่  ๒๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๗ จะ
น ำมำใช้ในกรณีเกิดข้อพิพำทเกี่ยวกับ กำรตีควำม 
กำรด ำเนินกำร และ/หรือ กำรน ำมำใช้ ของข้อ
บทใดๆ ภำยใต้ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ตำมกลไกในข้อ
บทที ่๘.๑ 

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 น้ีอำจจะแก้ไขได้

ก็เฉพำะที่ผ่ำนกำรปรับปรุงแก้ไขที่ตกลงร่วมกัน
เป็นลำยลักษณ์อักษรโดยรัฐบำลของทุกประเทศ
สมำชิกอำเซียน 

๙.๒ ภำยใต้ข้อบทที่ ๙.๑ ประเทศสมำชิก
อำเซียนใดๆ อำจจะปรับปรุ งแก้ ไขรำยช่ือ
หน่วยงำนก ำกับดูแลวิชำชีพแพทย์ (PMRA) ใน
ข้อบทที่ ๒.๗ ได้หำกมีควำมจ ำเป็น โดยไม่ต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกประเทศสมำชิกอื่น แต่
กำรปรับปรุงแก้ไขใดๆ ก็ตำม จะต้องมีกำรแจ้งไป
ยังประเทศสมำชิกอื่นเป็นลำยลักษณ์อักษรผ่ำน
ทำงเลขำธิกำรอำเซียน 
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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 
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 

√ 

 

ข้อบทที่ ๑๐ 
๑๐.๑ เง่ือนไข และนิยำม และข้อบทอื่นๆ 

ของควำมตกลงทั่ วไปว่ำด้วยกำรค้ำบริกำร 
(GATS) และกรอบควำมตกลงอำเซียนด้ำน
บริกำร (AFAS) จะถูกอ้ำงอิงและน ำมำใช้ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกิดภำยใต้ข้อตกลงฯ ส ำหรับกรณีที่ไม่มี
ข้อบทก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ 

๑๐.๒ ข้อตกลงฯ จะมีผลใช้บังคับภำยใน ๖ 
เดือน หลังจำกวันที่ประเทศสมำชิกอำเซียนลง
นำม หำกประเทศสมำชิกอำเซียนใดต้องกำร
เลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมข้อตกลงฯ ออกไป 
จะต้องแจ้งเลขำธิกำรอำเซียนเป็นลำยลักษณ์
อักษรภำยใน ๖ เดือนหลังจำกวันที่ลงนำม และ
เลขำธิกำรอำเซียนจะต้องแจ้งให้ประเทศสมำชิก
อื่นทรำบ  กำรขอเลื่อนกำรด ำเนินกำรตำม
ข้อตกลงฯ นั้น จึงจะมีผลบังคับใช้ 

๑๐.๓ ประเทศสมำชิกใดที่ได้กระท ำตำมข้อ
บท ๑๐.๒ ของข้อตกลงฯ จะต้องแจ้งเลขำธิกำร
อำเซียนทรำบวันท่ีประสงค์จะเริ่มด ำเนินกำรตำม
ข้อตกลงฯ ซึ่งจะต้องเริ่มภำยในวันที่ ๑ มกรำคม 
พ.ศ.๒๕๕๓ และเลขำธิกำรอำเซียนจะได้แจ้ง
ประเทศสมำชิกอื่นต่อไป หำกประเทศสมำชิกนั้น
ไม่แจ้งวันที่จะเริ่มด ำเนินกำรตำมข้อตกลงฯ ให้
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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.. 

เลขำธิกำรทรำบ จะถือว่ำผูกพันให้เริ่มด ำเนินกำร
ตำมข้อตกลงฯ ในวันท่ี ๑ มกรำคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑๐.๔ ข้อตกลงฯ จะได้รับกำรเก็บรักษำไว้
กับเลขำธิกำรอำเซียน ซึ่งจะท ำส ำเนำท่ีถูกต้องส่ง
ให้แต่ละประเทศสมำชิกอำเซียน 

 


