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Article 1  
The objectives intended under this MRA are to: 
1.1 facilitate mobility of nursing professionals within 

ASEAN; 
1.2 exchange information and expertise on 

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

professional nursing services; and 
1.4 provide opportunities for capacity building and 

training of nurses. 
 

√  ข้อบทที่ ๑ 

วัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี ้คือ: 
๑ .๑ เพื่ ออ ำนวยควำมสะดวกแก่กำร

เคลื่อนย้ำยพยำบำลวิชำชีพภำยในประเทศ
สมำชิกอำเซียน;  

๑.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ควำมช ำนำญ
เรื่องมำตรฐำนและคุณสมบัติ ; 

๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงแนวปฏิบัติที่
ดีที่สุดส ำหรับกำรให้บริกำรวิชำชีพพยำบำลที่ดี
ที่สุด 

๑.๔ เพื่อเปิดโอกำสให้มีกำรพัฒนำและกำร
ฝึกฝนของพยำบำลวิชำชีพ 

 

Article 2 
In this MRA, unless the context otherwise stated, 
2.1 Nurse refers to a natural person who has 

completed the required professional training and 
conferred the professional nursing qualification; and has 
been assessed by the Nursing Regulatory Authority of 
the Country of Origin as being technically, ethically and 
legally qualified to undertake professional nursing 
practice; and is registered and/or licensed as a 
professional nurse by the Nursing Regulatory Authority 

√ 

 

ข้อบทที่ ๒ 
ส ำหรับในข้อตกลงฯ เว้นเสียแต่ในบริบทได้

ก ำหนดเป็นอื่น: 
๒ .๑ พยำบำลวิชำชีพ หมำยถึง บุคคล

ธรรมดำที่ผ่ำนกำรทดสอบเพื่อเป็นผู้ประกอบ
วิชำชีพพยำบำลและได้รับกำรประเมินโดย
หน่วยงำนผู้มีอ ำนำจก ำกับดูแลด้ำนวิชำชีพ
พยำบำลของประเทศแหล่งก ำเนิด (Country of 
Origin) ว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทำงด้ำนเทคนิค 
จริยธรรม และกฎหมำย ที่จะประกอบวิชำชีพ
พยำบำล และขึ้นทะเบียนและ/หรือได้รับ
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of the Country of Origin. This definition shall not apply 
to a technical level nurse. 

2.2 Country of Origin refers to the participating 
ASEAN Member Country where a nurse has a valid and 
current registration and/or licence to practise nursing. 

2.3 Foreign Nurse refers to a nurse of ASEAN 
nationality who is registered and/or licensed to practise 
nursing in the Country of Origin and is applying to be 
registered and/or licensed to practise nursing in a Host 
Country in accordance with the Policy on Practice of 
Nursing in the Host Country. 

2.4 Host Country refers to the participating ASEAN 
Member Country where a Foreign Nurse applies to be 
registered and/or licensed to practise nursing. 

2.5 Nursing Qualification means the qualification in 
nursing granted by a recognised Training Institution 
approved and recognised by the Nursing Regulatory 
Authority and/or the appropriate agency of the Country 
of Origin. 

2.6 Nursing Regulatory Authority (hereinafter 
referred to as “NRA”) means a body vested with the 
authority by the Government of each ASEAN Member 

ใบอนุญำตส ำหรับกำรประกอบวิชำชีพดังกล่ำว
จำกหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจก ำกับดูแลด้ำนวิชำชีพ
พยำบำลของประเทศแหล่งก ำเนิด (Country of 
Origin) นั้น ทั้งนี้  ค ำว่ำพยำบำลวิชำชีพไม่รวมถงึ
พยำบำลเทคนิค 

๒.๒ ประเทศแหล่งก ำเนิด หมำยถึงประเทศ
สมำชิกที่เข้ำร่วมที่พยำบำลวิชำชีพมีใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพด้ำนพยำบำล 

๒.๓ พยำบำลวิชำชีพต่ำงชำติ  หมำยถึง
พยำบำลวิชำชีพที่มีสัญชำติของประเทศสมำชิก
อำเซียนและ ได้ขึ้นทะเบียนและ/หรือได้รับ
ใบอนุญำตให้ประกอบวิชำ ชีพพยำบำลใน
ประเทศแหล่ งก ำ เนิด และมำสมัครขอขึ้ น
ทะเบียน และ/หรือขอรับใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพพยำบำลในประเทศผู้รับ โดยต้องเป็นไป
ตำมกฎระเบียบในประเทศผู้รับ 

๒.๔ ประเทศผู้รับ หมำยถึงประเทศสมำชิก
ที่เข้ำร่วมที่พยำบำลวิชำชีพต่ำงชำติมำขอขึ้น
ทะเบียน และ/หรือขอรับใบอนุญำตในกำร
ประกอบวิชำชีพพยำบำล 

๒ .๕ คุณสมบั ติ ของพยำบำลวิ ชำ ชีพ 
หมำยถึง คุณสมบัติกำรเป็นพยำบำลวิชำชีพที่
ได้รับจำกสถำบันฝึกอบรมพยำบำลวิชำชีพซึ่ง
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Country to control and regulate nurses and the practice 
of nursing. 

In this MRA, NRA refers to the following: 
Nursing Board for Brunei for Brunei Darussalam 
Ministry of Health, Kingdom of Cambodia for the 

Kingdom of Cambodia 
Ministry of Health, Republic of Indonesia for the 

Republic of Indonesia 
Ministry of Health, Lao People’s Democratic 

Democratic Republic for Lao People's Democratic 
Republic 

Malaysia Nursing & Midwifery Boards for Malaysia 
Ministry of Health & Myanmar Nursing and 
Midwifery Council for the Union of Myanmar 
Professional Regulation Commission, Board of 

Nursing for the Republic of the Philippines  
Singapore Nursing Board for the Republic of 

Singapore 
Thailand Nursing Council for the Kingdom of 

Thailand 
Ministry of Health, Socialist Republic of Viet Nam 
Republic for Socialist Republic of Viet Nam 

สถำบันดังกล่ำวได้รับกำรยอมรับโดยหน่วยงำนท่ี
ก ำกับดูแลวิชำชีพพยำบำล และ/หรือ หน่วยงำน
ใดท่ีเหมำะสมในประเทศแหล่งก ำเนิด 

๒.๖ หน่วยงำนก ำกับดูแลวิชำชีพพยำบำล 
(NRA) หมำยถึงหน่วยงำนที่ได้รับอ ำนำจจำก
รัฐบำลของแต่ละประเทศสมำชิก ให้มีหน้ำที่
ก ำกับดูแลกำรประกอบวิชำชีพพยำบำลซึ่งมี
รำยชื่อที่ระบุต่อไปนี้  

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลพยำบำลวิชำชีพ
บรูไนดำรุสซำรำม 

กระทรวงสำธำรณสุขกัมพูชำ 
กระทรวงสำธำรณสุขอินโดนีเซีย 
กระทรวงสำธำรณสุขลำว 
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลวิชำชีพพยำบำล

และผดุงครรภ์มำเลเซีย 
กระทรวงสำธำรณสุขและสภำพยำบำลและ

ผดุงครรภ์พม่ำ 
คณะกรรมำธิกำรด้ำนกฎระเบียบวิชำชีพ

ฟิลิปปินส์ 
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลวิชำชีพพยำบำล

สิงคโปร์ 
สภำกำรพยำบำลไทย 
กระทรวงสำธำรณสุขเวียดนำม 
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2.7 Practice of Nursing refers to the provision of 
nursing care by a nurse that encompasses promotive, 
preventive, curative and rehabilitative practices which 
may include education and research. 

2.8 Recognised Training Institution means any 
university, college or nursing education institutions 
approved by the NRA and/or appropriate agency of the 
Country of Origin following procedures as prescribed by 
its Government or its relevant authority. 

๒.๗ กำรประกอบวิชำชีพพยำบำล หมำยถึง 
กำรให้บริกำรดูแลพยำบำลโดยพยำบำลวิชำชีพ 
ซึ่งประกอบด้วย กำรส่งเสริม กำรป้องกัน กำร
รักษำ และกำรฟื้นฟูรวมทั้งกำรศึกษำ กำรวิจัย 

๒.๘ สถำบันฝึกอบรมที่ได้รับกำรยอมรับ 
ห ม ำ ย ถึ ง  ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย  วิ ท ย ำ ลั ย  ห รื อ
สถำบันกำรศึกษำที่ให้กำรฝึกอบรมด้ำนกำร
ประกอบวิชำชีพพยำบำลที่ ได้รับอนุมัติจำก
หน่วยงำนก ำกับดูแลวิชำชีพพยำบำล และ/หรือ
หน่วยงำนอ่ืนท่ีเหมำะสมในประเทศแหล่งก ำเนิด 

Article 3 
3.1 Recognition of a Foreign Nurse 
A Foreign Nurse may apply for registration or licence 

in a Host Country to be recognised and allowed to 
practise nursing in accordance with the laws and 
regulations of the Host Country concerned, subject to 
the following conditions: 

3.1.1 Granted a Nursing Qualification; 
3 . 1 . 2  Possession of a valid professional 

registration and/or licence from the Country of Origin 
and a current practising licence or certificate or any 
relevant certifying documents; 

√ 

 

ข้อบทที่ ๓  
๓.๑ คุณสมบัติในกำรเป็นพยำบำลวิชำชีพ

ต่ำงชำติ  
พยำบำลวิชำชีพต่ำงชำติสำมำรถขอขึ้น

ทะเบียนหรือขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
พยำบำลในประเทศผู้รับ เพื่อเข้ำไปประกอบ
วิชำชีพพยำบำลในประเทศนั้นได้ โดยต้องเป็นไป
ตำมกฎหมำย ข้อบังคับของประเทศผู้รับ ภำยใต้
เงื่อนไขที่ว่ำ พยำบำลวิชำชีพต่ำงชำติต้อง: 

๓.๑.๑ ส ำเร็จกำรศึกษำวิชำชีพกำร
พยำบำล;  
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3 . 1 . 3  Minimum practical experience in the 
practice of nursing of not less than three (3) continuous 
years prior to the application; 

3 . 1 . 4  Compliance with satisfactory continuing 
professional development in accordance with the 
Policy on Continuing Professional Development in 
nursing as may be mandated by the NRA of the Country 
of Origin; 

3.1.5 Certification from the NRA of the Country 
of Origin of no record or pending investigation of having 
violated any technical, professional or ethical 
standards, local and international, for the practice of 
nursing; and 

3.1.6 Compliance with any other requirements, 
such as to submit for a personal medical examination 
or undergo an induction program or a competency 
assessment, as may be imposed on any such 
application for registration and/or licence as deemed fit 
by the n Ra or any other relevant authority or the 
Government of the Host Country concerned. 

3.2 Eligibility o f a Foreign Nurse 

๓.๑.๒ จดทะเบียน และ/หรือได้รับ
ใบอนุญำตจำกประเทศแหล่งก ำเนิด ที่ยังมีผลใน
ปัจจุบัน; 

๓.๑.๓ มีประสบกำรณ์ในภำคปฏิบัติ
วิชำชีพพยำบำลไม่น้อยกว่ำ ๓ ปีต่อเนื่อง ก่อนที่
จะสมัครขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญำต ; 

๓.๑.๔ ปฏิบัติสอดคล้องตำมนโยบำย
กำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง (CPD) ของ
ประเทศแหล่งก ำเนิดในระดับท่ีน่ำพอใจ;  

๓.๑.๕ ได้รับใบรับรองจำกผู้มีอ ำนำจ
ก ำกับดูแลด้ำนวิชำชีพพยำบำล (NRA) ของ
ประเทศแหล่งก ำเนิดว่ำไม่มีประวัติกำรกระท ำผิด
อย่ำงร้ำยแรงด้ำน เทคนิค มำตรฐำนวิชำชีพและ
จรรยำบรรณ ระดับท้องถิ่นและระหว่ำงประเทศ 
ในกำรประกอบวิชำชีพพยำบำล; และ 

๓ .๑.๖ คุณสมบัติด้ำนอื่น ๆ ตำมที่
ก ำหนด เช่น ต้องแสดงผลตรวจร่ำงกำยหรือผ่ำน
กำรทดสอบสมรรถภำพ หรือข้อก ำหนดอื่นใด
ตำมที่หน่วยงำนก ำกับดูแลวิชำชีพพยำบำลหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงำนของรัฐใน
ประเทศผู้รับเห็นสมควรในกำรก ำหนดคุณสมบัติ
ของกำรขอขึ้ นทะ เบี ยน  และ /หรื อขอรับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพพยำบำล 
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Subject to domestic laws and regulations, a Foreign 
Nurse who satisfies the conditions as stated in Article 
3.1 is deemed eligible to work in the Host Country. 

3.3 Undertaking of a Foreign Nurse 
A Foreign Nurse who is granted registration or 

licence in the Host Country to practise nursing shall 
comply with the following: 

3 . 3 . 1 .  Local codes of professional conduct in 
accordance with the policy on ethics and conduct on 
the Practice of Nursing established and enforced by the 
Host Country; 

3.3.2 Prevailing domestic laws and regulations of 
the Host Country, including rules and regulations 
governing the practice of nursing in the Host Country; 

3 . 3 . 3  Subscribe to any requirements for an 
insurance liability scheme of the Host Country; and 

3 . 3 . 4  Respect the culture and religion of the 
Host Country 

๓.๒ สิทธิของพยำบำลวิชำชีพต่ำงชำติ 
ภำยใต้ เ ง่ือนไขของกฎหมำย และ

ข้อบังคับภำยในประเทศของแต่ละประเทศ 
พยำบำลวิชำชีพต่ำงชำติซึ่งมีคุณสมบติครบถ้วน
ตำมที่ระบุใน ข้อ ๓๑มีสิทธิในกำรเข้ำไปประกอบ
วิชำชีพพยำบำลในประเทศผู้รับได้  

๓.๓ หน้ำท่ีของพยำบำลวิชำชีพต่ำงชำติ  
พยำบำลต่ำงชำติที่จดทะเบียนหรือได้รับ

ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพพยำบำลจำกประเทศ
ผู้รับต้องต้องปฏิบัติสอดคล้องตำม: 

๓ .๓.๑ หลักประพฤติปฏิบั ติ ทำง
วิชำชีพของท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบำยด้ำน
จรรยำบรรณและควำมประพฤติที่มีและใช้บังคับ
โดยประเทศผู้รับ; 

๓ .๓ . ๒  ก ฎ ร ะ เ บี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ
ภำย ในประ เทศของประ เทศผู้ รั บ ร วมทั้ ง 
กฎระเบียบข้อบังคับอื่นใด ที่ใช้ก ำกับดูแลกำร
ประกอบวิชำชีพพยำบำลในประเทศผู้รับ;  

๓ .๓ .๓ ข้ อก ำหนดใด  ๆ  ส ำหรับ
โครงกำรประกันควำมเสียหำยในประเทศผู้รับ; 

๓.๓.๔ วัฒนธรรมและประเพณนีิยมใน
ประเทศผู้รับ 
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Article 4 
4.1 Nursing Regulatory Authority 
The NRA of the Host Country shall be responsible 

for the following: 
4.1.1 Evaluate the qualifications and experiences 

of Foreign Nurses; 
4.1.2 Register and/or license Foreign Nurses 

allowing them to practise nursing in the Host Country; 
4.1.3 Monitor the professional practice and 

conduct of Foreign Nurses who have been registered 
and/or licensed; and 

4.1.4 Ensure that Foreign Nurses observe and 
maintain high standards of practice of nursing in 
accordance with the code of professional conduct of 
the Host Country. 

4.2 ASEAN Joint Coordinating Committee on Nursing 
4.2.1 An ASEAN Joint Coordinating Committee on 

Nursing shall be established comprising representatives 
from the NRA and/or appropriate Government Agency 
of the participating ASEAN Member Countries to meet 
regularly to: 

4.2.1.1 facilitate the implementation of this 
MRA; 

√ 

 

ข้อบทท่ี ๔  
๔.๑ หน่วยงำนก ำกับดูแลวิชำชีพพยำบำล 
หน่วยงำนก ำกับดูแลวิชำชีพพยำบำลของ

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

ประสบกำรณ์ของพยำบำลวิชำชีพต่ำงชำติ; 
๔ .๑.๒ ขึ้นทะเบียน และ/หรือออก

ใบอนุญำตให้พยำบำลวิชำชีพต่ำงชำติในกำรเข้ำ
มำกำรประกอบวิชำชีพพยำบำลในประเทศผู้รับ; 

๔.๑.๓ ติดตำมตรวจสอบและประเมิน
กำรประกอบวิชำชีพของพยำบำลวิชำชีพต่ำงชำติ
ที่ ได้จดทะเบียน และ/หรือได้รับใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพพยำบำล; และ  

๔.๑.๔ ตรวจสอบติดตำม เพื่อให้แน่ใจ
ว่ำพยำบำลต่ำงชำติจะรักษำมำตรฐำนกำรปฏิบัติ
วิชำชีพพยำบำลที่สอดคล้องกับหลักประพฤติ
ปฏิบัติด้ำนวิชำชีพของประเทศผู้รับ 

๔.๒. คณะกรรมกำรประสำนงำนด้ำน
พยำบำลวิชำชีพอำเซียน  

๔.๒.๑ คณะกรรมกำรประสำนงำน
ด้ำนพยำบำลวิชำชีพอำเซียน จะถูกจัดตั้งขึ้นโดย
ประกอบด้วยผู้แทนจำกหน่วยงำนก ำกับดูแล
วิชำชีพพยำบำลและ/หรือหน่วยงำนของรัฐที่
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4.2.1.2 seek greater understanding of 
existing policies, procedures and practices, to develop 
and promote strategies to manage the implementation 
of this MRA; 

4.2.1.3 encourage the adoption and 
harmonisation of standards and procedures in the 
implementation of this MRA through the mechanisms 
available; 

4.2.1.4 update changes or developments in 
the relevant prevailing laws, regulations and practices 
of each Host Country; 

4.2.1.5 continue mutual monitoring and 
information exchange; 

4.2.1.6 serve as an avenue to resolve 
amicably any disputes or issues arising out of the 
implementation of this MRA that is forwarded to it by 
any NRA of the participating ASEAN Member Country; 

4.2.1.7 discuss the development of 
capacity building programmes; and 

4.2.1.8 discuss other matters related to this 
MRA. 

เหมำะสมของประเทศสมำชิกอำเซียนที่เข้ำร่วม
ข้อตกลงฯ ซึ่งคณะกรรมกำรนี้มีกำรประชุมกัน
เป็นประจ ำ เพื่อ: 

๔.๒.๑.๑ อ ำนวยควำมสะดวก
ในด ำเนินกำรตำมข้อตกลง ฯ; 

๔.๒ .๑.๒ สร้ ำงควำมเข้ำใน
ร่วมกันทั้งด้ำนนโยบำย กระบวนกำรและกำร
ปฏิบัติในกำรพัฒนำและส่งเสริมกลยุทธ์ในกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงฯ ; 

๔ .๒ . ๑ .๓  ร่ ว ม กั น คิ ด ค้ น
กระบวนกำรเพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงมำตรฐำนและ
หลัก เกณฑ์กำรยอมรับร่ วมกันส ำหรับกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงฯ; 

๔ . ๒ .๑ . ๔  ติ ด ต ำ ม ก ำ ร
เปลี่ยนแปลงเรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ
ของแต่ละประเทศผู้รับ; 

๔ .๒.๑ .๕ ติดตำมตรวจสอบ
ร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง และแลกเปลี่ยนข้อมูล; 

๔.๒.๑.๖ ท ำหน้ำที่ในกำรแก้ไข
ระงับข้อพิพำทที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรตำม
ข้อตกลงนี้ ซึ่งข้อพิพำทดังกล่ำวถูกส่งมำจำก
หน่วยงำนก ำกับดูแลพยำบำลวิชำ ชีพจำก
ประเทศสมำชิกอำเซียนที่เข้ำร่วม; 
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4.2.2 The ASEAN Joint Coordinating Committee 
on Nursing shall formulate the mechanism to carry out 
its mandate  

๔ .๒ . ๑ .๗  ห ำ รื อ ป ร ะ เ ด็ น
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถ ; และ 

๔.๒.๑.๘ หำรือในเรื่องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อกับข้อตกลงฯ 

๔.๒.๒ คณะกรรมกำรประสำนงำน
ด้ำนพยำบำลวิชำชีพอำเซียนต้องเป็นผู้วำงกล
ยุทธ์ในกำรด ำเนินตำมมติของตนเอง 

Article 5 
5.1 Mutual Exemption 

5.1.1 The participating ASEAN Member 
Countries recognise that any arrangement, which would 
confer exemption from further assessment by the NRA 
of the Host Country could be concluded only with the 
involvement and consent of that NRA and/or the 
relevant government agencies. 

5.1.2 The participating ASEAN Member 
Countries further recognise that registering or licensing 
authorities for the practice of nursing have statutory 
responsibilities for protecting the health, safety, 
environment, and welfare of the community within 
their jurisdiction. 

√ 

 

ข้อบทท่ี ๕ 
๕.๑ ข้อยกเว้นร่วมกัน 

๕.๑.๑ ประเทศสมำชิกอำเซียนที่เข้ำ
ร่วม ยอมรับว่ำข้อตกลงใดๆซึ่งอำจจะให้กำร
ยกเว้นจำกกำรประเมินเพิ่มเติมโดยผู้มีอ ำนำจ
ก ำกับดูแลด้ำนวิชำชีพพยำบำล (NRA) อำจ
สำมำรถมีขึ้นได้ก็เฉพำะด้วยกำรมีส่วนร่วมและ
ยอมรับของผู้มีอ ำนำจก ำกับดูแลด้ำนวิชำชีพ
พยำบำล (NRA) และหน่วยงำนรัฐบำลทีเ่กี่ยวข้อง
เท่ำนั้น; 

๕.๑.๒ ประเทศสมำชิกอำเซียนที่เข้ำ
ร่วม ตระหนักว่ำ ผู้มีอ ำนำจในกำรขึ้นทะเบียน
หรืออนุญำต มีควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยทีจ่ะ
ปกป้องสุขภำพ ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ
สวัสดิภำพของสังคมภำยในขอบเขตกำรดูแล 
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Article 6 
6.1 The following mechanism will be observed by 

the ASEAN Joint Coordinating Committee on Nursing in 
any dispute arising out of the interpretation, 
implementation, and/or application of this MRA: 

6.1.1 A Foreign Nurse may lodge any complaint 
arising out of this MRA to the NRA of the Host Country; 

6.1.2 If the Foreign Nurse is not satisfied with 
the actions or explanations of the NRA of the Host 
Country taken with respect to the complaint lodged, 
then the Foreign Nurse may contact the NRA of the 
Country of Origin to seek consultations with the NRA of 
the Host Country to resolve the dispute; 

6.1.3 Any unresolved dispute arising from the 
consultations shall be forwarded by the NRA of either 
the Country of Origin or the Host Country to the ASEAN 
Joint Coordinating Committee on Nursing, which shall 
seek to resolve the dispute amicably; and 

6.1.4 Any dispute concerning the interpretation, 
implementation, and/or application of any of the 
provisions under this m Ra which cannot be resolved 
by the ASEAN Joint Coordinating Committee on Nursing 
shall be subject to the mechanism set out in the ASEAN 

√ 

 

ข้อบทท่ี ๖ 
๖.๑ กระบวนกำรต่อไปนี้จะด ำเนินกำรโดย

คณะกรรมกำรประสำนงำนด้ำนพยำบำลวิชำชีพ
ในกำรระงับข้อพิพำทที่เกิดขึ้นจำกกำรตีควำม 
กำรด ำเนินกำร และ/หรือ กำรน ำมำใช้ตำม
ข้อตกลงฯนี้ 

๖.๑.๑ พยำบำลวิชำชีพต่ำงชำติสำมำรถแจง้
ร้องเรียนปัญหำจำกกำรด ำเนินกำรตำมข้อตกลง
ฯไปยังผู้มีอ ำนำจก ำกับดูแลด้ำนวิชำชีพพยำบำล 
(NRA) ของประเทศผู้รับ 

๖.๑.๒ กรณีที่พยำบำลวิชำชีพต่ำงชำติไม่
พอใจกับกำรด ำเนินกำรหรือค ำอธิบำย ของผู้มี
อ ำนำจก ำกับดูแลด้ำนวิชำชีพพยำบำล (NRA) 
ของประเทศผู้รับในประเด็นที่ตนได้ร้องเรียน 
พยำบำลวิชำชีพต่ำงชำติสำมำรถขอหำรือกับผู้มี
อ ำนำจก ำกับดูแลด้ำนวิชำชีพพยำบำล (NRA) 
ของประเทศแหล่งก ำเนิดเพื่อหำหนทำงแก้ไข
ประเด็นข้อพิพำทนี้ 

๖.๑.๓ ข้อพิพำทใด ๆ ที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้
โดยใช้กระบวนกำรหำรือนั้นให้ผู้มีอ ำนำจก ำกับ
ดูแลด้ำนวิชำชีพพยำบำล (NRA) ไม่ว่ำจะใน
ประเทศแหล่งก ำเนิดหรือประเทศผู้รับส่งเรื่อง
ต่อไปยั ง  คณะกรรมกำรประสำนงำนด้ำน
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Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 
done at Vientiane, Lao PDR on 29 November 2004. 

พยำบำลวิชำชีพเพื่อหำวิธีระงับข้อพิพำทอย่ำง
ฉันท์มิตร 

๖.๑.๔ ข้อพิพำทใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำรตีควำม 
กำรด ำเนินกำร และ/หรือกำรน ำมำใช้ตำม
ข้ อ ต ก ล ง ฯ นี้ ที่ ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ แ ก้ ไ ข ไ ด้ โ ด ย
คณะกรรมกำรประสำนงำนด้ำนพยำบำลวิชำชีพ
จะถูกน ำเข้ำสู่กระบวนกำร ตำมพิธีสำรอำเซียน
เรื่องกลไกกำรระงับข้อพิพำท ซึ่งจัดท ำขึ้นที่กรุง
เวียงจันทน์ ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

Article 7 
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. 

√ 

 

ข้อบทท่ี ๗ 
เง่ือนไข และนิยำม และข้อบทอื่นๆ ของ

ควำมตกลงทั่วไปว่ำด้วยกำรค้ำบริกำร (GATS) 
และกรอบควำมตกลงอำเซียนด้ ำนบริกำร 
(AFAS) จะถูกอ้ำงอิงและน ำมำใช้ในเรื่องต่ำงๆ ที่
เกิดภำยใต้ข้อตกลงฯ ส ำหรับกรณีที่ไม่มีข้อบท
ก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ 

 

Article 8 
The provisions of this MRA may only be amended 

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

√  ข้อบทท่ี ๘ 
ข้อบทของข้อตกลงฯ นี้อำจจะแก้ไขได้ก็

เฉพำะที่ผ่ำนกำรปรับปรุงแก้ไขที่ตกลงร่วมกัน
เป็นลำยลักษณ์อักษรโดยรัฐบำลของทุกประเทศ
สมำชิกอำเซียน 
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Article 9 
9.1 Any ASEAN Member Country that wishes to defer 

implementation of this MRA shall notify the ASEAN 
Secretary-General in writing of its intention within three 
months from the date of signature and the ASEAN 
Secretary-General shall thereafter notify the rest of the 
ASEAN Member Countries. The deferral shall be 
effective upon notification to the other ASEAN Member 
Countries. Any ASEAN Member Country which does not 
defer implementation of this MRA shall be referred to 
as "participating ASEAN Member Country" in this MRA. 

9 . 2  Any ASEAN Member Country which had, 
pursuant to Article 9 . 1  above, given notice of its 
intention to defer the implementation of this MRA, shall 
notify the ASEAN Secretary-General in writing when it is 
ready to implement this MRA, provided that such date 
shall not be later than 1  January 2010 .  The ASEAN 
Secretary General shall thereafter notify the rest of the 
ASEAN Member Countries. 

√ 

 

ข้อบทที่ ๙ 
๙.๑ ประเทศสมำชิกอำเซียนใดที่ต้องกำร

ขอเลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมข้อตกลงฯต้องแจ้ง
เป็นลำยลักษณ์อักษรไปยังฝ่ำยเลขำธิกำรอำเซยีน
ภำยใน 3 เดือนนับจำกวันที่มีกำรลงนำม และ
ฝ่ำยเลขำธิกำรอำเซียนแจ้งต่อไปยังประเทศ
สมำชิกอำเซียนอื่น ทั้งนี้ กำรขอเลื่อนจะมีผล
ต่อเมื่อมีกำรแจ้งไปยังประเทศสมำชิกอื่น ให้
ทรำบโดยทั่วกันแล้ว ส ำหรับประเทศสมำชิก
อำเซียนที่ไม่ขอเลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมข้อตกลง
ฯจะถูกเรียกว่ำ  “ประเทศสมำชิกอำเซียนที่เข้ำ
ร่วม” 

๙.๒ ประเทศสมำชิกอำเซียนที่ปฏิบัติตำม
ข้อบท ๙.๑ ที่ต้องกำรเข้ำร่วมข้อตกลงฯต้องแจ้ง
ควำมประสงค์ของตนไปยังฝ่ำยเลขำธิกำร
อำเซียนโดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรแจ้งขอเข้ำ
ร่วมว่ำต้องไม่เกิน ๑๒ มกรำคม พ.ศ.๒๕๕๔ และ
จำกนั้นฝ่ำยเลขำธิกำรอำเซียนแจ้งต่อไปยัง
ประเทศสมำชิกอำเซียนที่เหลือให้ทรำบโดยทั่ว
กัน 

 

Article 10 
10.1 This MRA shall enter into force for all Member 

Countries on the date of signature. 

√ 

 

ข้อบทที่ ๑๐ 
๑๐.๑ ข้อตกลงฯ จะมีผลใช้บังคับในวันที่

ประเทศสมำชิกอำเซียนลงนำม 

 



 

ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services 
(ข้อตกลงยอมรบัรว่มสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน) 

พันธกรณี 
(ข้อและสาระส าคัญ) 

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 
รายละเอียด 

(สาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาท่ีต้องแก้ไข) 
หมายเหตุ 

10.2 This MRA shall be deposited with the ASEAN 
Secretary-General, who shall promptly furnish a 
certified copy thereof to each ASeA n Member Country. 

๑๐.๒ ข้อตกลงฯ จะได้รับกำรเก็บรักษำไว้
กับเลขำธิกำรอำเซียน ซึ่งจะท ำส ำเนำท่ีถูกต้องส่ง
ให้แต่ละประเทศสมำชิกอำเซียน 

 


