คําแปลข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ของอาเซี ยน
รัฐบาลแห่งบรูไน ดารุสซาราม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (จากนี้จะเรียกรวมกันว่า “อาเซียน” หรือ “ประเทศสมาชิกอาเซียน”);
ตระหนักถึง วัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงอาเซียนด้ านบริการ (จากนี้จะเรียกว่า AFAS) ซึ่ งจะเป็ น
การเสริมสร้ างความร่วมมือด้ านบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน สร้ างความหลากหลายด้ านความสามารถในการผลิต และการให้ และ
กระจายการบริการของผู้ให้ บริการของตนระหว่างอาเซียนและนอกอาเซียน และเพื่ อเปิ ดเสรีการค้ า
บริการโดยขยายทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้ างของการเปิ ดเสรีให้ เกินไปกว่าที่ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้
ผูกพันไว้ ภายใต้ ความตกลงทัว่ ไปว่าด้ วยการค้ าบริการ (จากนี้จะเรียกว่า “GATS”) โดยมุ่งหวังให้ เกิด
การค้ าบริการอย่างเสรี;
รับทราบถึง วิสยั ทัศน์ของอาเซียนปี 2020 ในการเป็ นหุ้นส่วนร่วมกันในการพัฒนาอย่างมีพลวัตร ซึ่ งได้
ประกาศในวันที่ 14 มิถุนายน 1997 โดยกําหนดอาเซียนเป็ นเขตเศรษฐกิจที่ มีความมั่นคง มั่งคั่งและ
สามารถแข่งขันในตลาดโลกในทุก ๆ ด้ าน ประกอบด้ วย
- การเปิ ดเสรีเรื่ องสินค้ า บริการและการลงทุน
- การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและการลดปัญหาความยากจนและลดความเหลื่ อมลํา้
ทางรายได้ ของประเทศอาเซียน
- ความมีเสถียรภาพทั้งด้ านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
รับทราบถึง ข้ อ 5 ของ AFAS ระบุว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอาจยอมรับ การศึกษาหรือประสบการณ์ที่
ได้ รับ เงื่ อนไขที่ บรรลุ และ ใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ ออกให้ ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่ น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ของการอนุญาตหรือรับรองผู้ให้ บริการ;
รับทราบถึง ผลการตัดสินใจในแถลงการณ์บาหลีซึ่งได้ รับการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ จัด
ขึ้นในปี ค.ศ. 2003 ซึ่ งเรียกร้ องให้ จัดทําข้ อตกลงยอมรับร่วม (จากนี้จะเรียกว่า “MRA”) ด้ าน
คุณสมบัตใิ นบริการด้ านวิชาชีพหลักภายในปี ค.ศ. 2008 เพื่ ออํานวยความสะดวกต่อการเคลื่ อนย้ าย
อย่างเสรีสาํ หรับ นักวิชาชีพ/แรงงานชํานาญการ/ผู้มีความสามารถพิเศษ ในอาเซียน; และ
ปรารถนา ที่ จะให้ MRA สาขาวิชาชีพทันตแพทย์ สร้ างความเข้ มแข็งแก่ความสามารถด้ านวิชาชีพโดย
ส่งเสริมการเคลื่ อนย้ ายของข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ อง และแลกเปลี่ ยนความชํานาญ ประสบการณ์ และ แนว
ปฏิบัติทดี่ ีทสี่ ดุ ที่ เหมาะสมกับความต้ องการเฉพาะของประเทศสมาชิกอาเซียน;
จึ งได้ตกลง ข้ อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ของอาเซียน (จากนี้จะเรียกว่า “ข้ อตกลงฯ”)
ดังต่อไปนี้:
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ข้อ 1
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของข้ อตกลงฯ คือ:
1.1 เพื่ ออํานวยความสะดวกแก่การเคลื่ อนย้ ายทันตแพทย์ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน;
1.2 เพื่ อแลกเปลี่ ยนข้ อมูล ความชํานาญเรื่ องมาตรฐานและคุณสมบัติ ;
1.3 เพื่ อส่งเสริมให้ มีการสร้ างแนวปฏิบตั ิทดี่ ที สี่ ดุ สําหรับการให้ บริการวิชาชีพทันตแพทย์ทดี่ ีทสี่ ดุ
1.4 เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ มีการพัฒนาและการฝึ กฝนของทันตแพทย์
ข้อ 2
นิยามและขอบเขต
สําหรับในข้ อตกลงฯ เว้ นเสียแต่ในบริบทได้ กาํ หนดเป็ นอื่ น:
2.1 ทันตแพทย์ หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ ผ่านการทดสอบเพื่ อเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์และ
ได้ รับการประเมินโดยหน่วยงานผู้มีอาํ นาจกํากับดูแลด้ านวิชาชีพทันตแพทย์ และขึ้นทะเบียนและ/
หรือได้ รับใบอนุญาตสําหรับการประกอบวิชาชีพดังกล่าวจากหน่วยงานผู้มีอาํ นาจกํากับดูแลด้ าน
วิชาชีพทันตแพทย์ของประเทศแหล่งกําเนิด (Country of Origin) นั้น ว่าเป็ นผู้มีคุณสมบัติ
ทางด้ านเทคนิค จริยธรรม และกฎหมาย ที่ จะประกอบวิชาชีพทันตแพทย์
2.2 ทันตแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง หมายถึง ทันตแพทย์ทผี่ ่านการทดสอบเพื่ อเป็ นผู้เชี่ ยวชาญ
เฉพาะทางและได้ รับการประเมินโดยหน่วยงานผู้มีอาํ นาจกํากับดูแลด้ านวิชาชีพทันตแพทย์ และ
ขึ้นทะเบียนและ/หรือได้ รับใบอนุญาตให้ เป็ นผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะทางจากหน่วยงานผู้มีอาํ นาจกํากับ
ดูแลด้ านวิชาชีพทันตแพทย์ของประเทศแหล่งกําเนิด
2.3 ทันตแพทย์ต่างชาติ หมายถึง ทันตแพทย์และทันตแพทย์ผ้ ูเชี่ ยวชาญเฉพาะทางที่ มีสญ
ั ชาติของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและได้ ข้ นึ ทะเบียนและ/หรือได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพทันต
แพทย์ในประเทศแหล่งกําเนิด และมาสมัครขอขึ้นทะเบียน และ/หรือขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศผู้รับ
2.4 การขึ้ นทะเบียน หมายถึง การขอขึ้นทะเบียนและ/หรือการขอใบรับรองและ/หรือการขอรับ
ใบอนุญาตของทันตแพทย์ภายในขอบเขตการดูแล หรือหมายถึงการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต
ให้ ทนั ตแพทย์ทมี่ ีคุณสมบัตคิ รบถ้ วนตามที่ กาํ หนดไว้ สาํ หรับการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ใน
ประเทศแหล่งกําเนิดและ/หรือประเทศผู้รับ
2.5 ประเทศแหล่งกําเนิด หมายถึง ประเทศสมาชิกที่ เข้ าร่วมที่ ทนั ตแพทย์มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทันตแพทย์ ซึ่ งยังมีผลในปัจจุบัน
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2.6 ประเทศผูร้ บั หมายถึง ประเทศสมาชิกที่ เข้ าร่วมที่ ทนั ตแพทย์ต่างชาติมาขอขึ้นทะเบียน และ/
หรือขอรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์
2.7 หน่วยงานกํากับดู แลวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) หมายถึง หน่วยงานที่ ได้ รับอํานาจจากรัฐบาล
ของแต่ละประเทศสมาชิก ให้ มีหน้ าที่ กาํ กับดูแลการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ซึ่งมีรายชื่ อที่ ระบุ
ต่อไปนี้
คณะกรรมการกํากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์
บรูไน ดารุสซาราม
ทันตแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข
กัมพูชา
ทันตแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข
อินโดนีเซีย
กระทรวงสาธารณสุข
ลาว
ทันตแพทยสภา
มาเลเซีย
ทันตแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข
พม่า
คณะกรรมาธิการด้ านกฎระเบียบวิชาชีพ
ฟิ ลิปปิ นส์
และคณะกรรมการกํากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์
ทันตแพทยสภาและคณะกรรมการกํากับดูแลผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะทาง สิงคโปร์
ทันตแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข
ไทย
กระทรวงสาธารณสุข
เวียดนาม
2.8 กฎระเบียบภายใน หมายถึง กฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ คําสั่ง และนโยบาย เกี่ ยวกับการ
ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ซึ่งออกโดยหน่วยงานกํากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) และ/
หรือหน่วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง
2.9 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) หมายถึง วิธกี ารใดๆ ก็ตามที่ สมาชิกวิชาชีพทันตแพทย์
ใช้ เพื่ อการคงไว้ ปรับปรุง หรือพัฒนา ความรู้ ทักษะ และผลสัมฤทธิด้ านวิชาชีพ

ข้อ 3
การยอมรับ, คุณสมบัติ, และ สิทธิของทันตแพทย์ต่างชาติ
3.1 คุณสมบัติในการเป็ นทันตแพทย์ต่างชาติ
ทันตแพทย์ต่างชาติสามารถขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ใน
ประเทศผู้รับ เพื่ อเข้ าไปประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศนั้นได้ โดยต้ องเป็ นไปตาม
กฎระเบียบภายในของประเทศผู้รับ ภายใต้ เงื่ อนไขที่ ว่า ทันตแพทย์ต่างชาติต้อง:
3.1.1 สําเร็จการศึกษาวิชาชีพทันตแพทย์ซึ่งได้ รับการยอมรับจากผู้มีอาํ นาจกํากับดูแลด้ านวิชาชีพ
ทันตแพทย์ (PDRA) ของประเทศแหล่งกําเนิดและประเทศผู้รับ;
3.1.2 จดทะเบียน และ/หรือได้ รับใบอนุญาตจากประเทศแหล่งกําเนิด ที่ ยงั มีผลในปัจจุบัน;
3.1.3 มีประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิวิชาชีพทันตแพทย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อเนื่ องในประเทศ
แหล่งกําเนิด ก่อนที่ จะสมัครขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต ;
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3.1.4 ปฏิบตั ิสอดคล้ องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง (CPD) ของประเทศ
แหล่งกําเนิดในระดับที่ น่าพอใจ;
3.1.5 ได้ รับใบรับรองจากผู้มีอาํ นาจกํากับดูแลด้ านวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) ของประเทศ
แหล่งกําเนิดว่าไม่มีประวัติการกระทําผิดอย่างร้ ายแรงด้ าน เทคนิค มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ ระดับท้ องถิ่ นและระหว่างประเทศ ในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ท้งั ใน
ประเทศแหล่งกําเนิดและประเทศอื่ นๆ เท่าที่ ผ้ ูมีอาํ นาจกํากับดูแลด้ านวิชาชีพทันตแพทย์
(PDRA) รับทราบ;
3.1.6 แจ้ งให้ ทราบว่า ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือมีคดีความทางกฎหมายที่ ยังค้ างอยู่ใน
ประเทศแหล่งกําเนิดและประเทศอื่ น และ;
3.1.7 มีคุณสมบัตดิ ้ านอื่ น ๆ ตามที่ หน่วยงานกํากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA)หรือหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องประเทศผู้รับเห็นสมควรในการกําหนดคุณสมบัติของการขอขึ้นทะเบียน และ/หรือ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์
3.2 สิทธิของท้นตแพทย์ต่างชาติ
ทันตแพทย์ต่างชาติซึ่งมีคุณสมบติครบถ้ วนตามที่ ระบุในข้ อบท 3.1 มีสทิ ธิในการเข้ าไปประกอบ
วิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศผู้รับได้
3.3 หน้าที่ของทันตแพทย์ต่างชาติ
ทันตแพทย์ต่างชาติทจี่ ดทะเบียนหรือได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์จากประเทศผู้รับ
ต้ องต้ องปฏิบตั ิสอดคล้ องตามกฎระเบียบภายในและเงื่ อนไขต่างๆ ดังนี้:
3.3.1 หลักปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณทันตแพทย์ทมี่ ีและใช้ บังคับโดยผู้มีอาํ นาจกํากับดูแล
ด้ านวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) ของประเทศแหล่งกําเนิด;
3.3.2 กฎระเบียบ หรือข้ อบังคับใดๆ ภายในของประเทศผู้รับ;
3.3.3 ข้ อกําหนดใด ๆ สําหรับโครงการประกันความเสียหายในประเทศผู้รับ;
3.3.4

วัฒนธรมและประเพณีนิยมในประเทศผู้รับ
ข้อ 4
หน่วยงานกํากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA)

4.1 ภายใต้ กฎระเบียบภายในประเทศ หน่วยงานกํากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) ของประเทศ
ผู้รับมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:
4.1.1

ประเมินคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของทันตแพทย์ต่างชาติ;

4.1.2

กําหนดเงื่ อนไขหรือวิธกี ารประเมินสําหรับการขึ้นทะเบียน;

4.1.3 ขึ้นทะเบียน และ/หรือออกใบอนุญาตให้ ทนั ตแพทย์ต่างชาติในการเข้ ามาการประกอบ
วิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศผู้รับ;
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4.1.4

ติดตามตรวจสอบและประเมินการประกอบวิชาชีพของทันตแพทย์ต่างชาติทไี่ ด้ จด
ทะเบียน และ/หรือได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ เพื่ อให้ แน่ใจว่าทันตแพทย์
ต่างชาติปฏิบตั ิสอดคล้ องกับหลักปฏิบตั ดิ ้ านวิชาชีพและจรรยาบรรณทันตแพทย์ของ
ประเทศผู้รับ และ;

4.1.5

มีวธิ กี ารหรือมาตรการที่ จาํ เป็ นสําหรับการดําเนินการกับทันตแพทย์ต่างชาติทไี่ ด้ จด
ทะเบียน และ/หรือได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ แต่ปฏิบัตไิ ม่สอดคล้ องกับ
หลักปฏิบัตดิ ้ านวิชาชีพและจรรยาบรรณทันตแพทย์ของประเทศผู้รับ
ข้อ 5
สิทธิในการกํากับดู แล

ข้ อตกลงฯ จะต้ องไม่ลด ยกเลิก หรือเปลี่ ยนแปลงแก้ ไขสิทธิ และอํานาจหน้ าที่ ของประเทศสมาชิก
อาเซียน หน่วยงานกํากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) และหน่วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง ในการกํากับ
ดูแลและควบคุมทันตแพทย์และการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกอาเซียน
ควรที่ จะบริหารอํานาจในการกํากับดูแลอย่างสมเหตุสมผล และไม่ก่อให้ เกิดอุปสรรคเกินความจําเป็ น
ต่อการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์
ข้อ 6
คณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพทันตแพทย์อาเซี ยน (AJCCD)
6.1 คณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพทันตแพทย์อาเซียน (AJCCD) จะต้ องประกอบด้ วย
ผู้แทนจากหน่วยงานกํากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) ของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
ไม่เกิน 2 คน และจะต้ องปฏิบัตติ ามเงื่ อนไขดังต่อไปนี้:
6.1.1 อํานวยความสะดวกในการดําเนินการตามข้ อตกลงฯ โดยการส่งเสริมความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
กฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน และการพัฒนากลยุทธ์สาํ หรับการ
ดําเนินการตามข้ อตกลงฯ;
6.1.2 ส่งเสริมประเทศสมาชิกอาเซียนในการกําหนดมาตรฐานสําหรับกลไกและขั้นตอน
กระบวนการต่างๆ ในการดําเนินการตามข้ อตกลงฯ;
6.1.3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ ยนข้ อมูลระหว่างกันทางด้ านกฎหมาย แนวปฏิบัติ และการพัฒนา
ต่างๆ สําหรับการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในภูมภิ าค โดยสอดคล้ องกับมาตรฐาน
ภูมิภาคและ/หรือสากลที่ มีอยู่;
6.1.4 พัฒนากระบวนการสําหรับการแลกเปลี่ ยนข้ อมูลอย่างต่อเนื่ องและเมื่ อมีความจําเป็ น;
6.1.5 ทบทวนข้ อตกลงยอมรับร่วมทุกๆ 5 ปี หรือเร็วกว่านั้นหากมีความจําเป็ น และ;
6.1.6 กระทําการอื่ นใดที่ เกี่ ยวข้ องกับข้ อตกลงฯ ฉบับนี้
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6.2 คณะกรรมการประสานงานด้ านวิชาชีพทันตแพทย์อาเซียน (AJCCD) จะต้ องกําหนดกลไกเพื่ อ
ปฏิบัตติ ามที่ ได้ รับมอบหมายให้ แล้ วเสร็จ
ข้อ 7
ข้อยกเว้นร่วมกัน
7.1

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ เข้ าร่วม ยอมรับว่าข้ อตกลงใดๆซึ่ งอาจจะให้ การยกเว้ นจากการ
ประเมินเพิ่ มเติมโดยผู้มีอาํ นาจกํากับดูแลด้ านวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) ของประเทศผู้รับ
อาจสามารถมีข้ นึ ได้ กเ็ ฉพาะด้ วยการมีส่วนร่วมและยอมรับของผู้มีอาํ นาจกํากับดูแลด้ านวิชาชีพ
ทันตแพทย์ (PDRA) เท่านั้น

7.2

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ เข้ าร่วม รับทราบว่าผู้มีอาํ นาจในการขึ้นทะเบียนหรืออนุญาต มีความ
รับผิดชอบตามกฎหมายที่ จะปกป้ องสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้ อม และสวัสดิภาพของ
สังคมภายในขอบเขตการดูแล และอาจเรียกร้ องให้ ทนั ตแพทย์ต่างชาติทตี่ ้ องการสิทธิในการ
ประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับ ทําการยื่ นการประเมินเพิ่ มเติมได้

7.3

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ เข้ าร่วม พิจารณาเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการประเมินดังกล่าวควรเป็ น
การสร้ างความมั่นใจในระดับที่ เพียงพอต่อผู้มีอาํ นาจที่ เกี่ ยวข้ องว่าทันตแพทย์ต่างชาติผ้ ูน้ัน:
7.3.1 มีทกั ษะที่ จาํ เป็ นและความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ ไม่ว่าจะทัว่ ไปหรือ
เฉพาะทาง ที่ สามารถนํามาใช้ ได้ ในประเทศผู้รับได้ ;
7.3.2 เข้ าใจหลักการทัว่ ไปของข้ อประพฤติ จรรยาบรรณ และมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศผู้รับ และได้ แสดงถึงความสามารถในการใช้ หลักการ
ดังกล่าวในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศผู้รับ;
7.3.3 มีความคุ้นเคยกับกฎระเบียบภายในต่างๆ ที่ มีในประเทศผู้รับ
ข้อ 8
การระงับข้อพิพาท

8.1

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ เข้ าร่วม ต้ องพยายามหาความเห็นร่วมกันเกี่ ยวกับการตีความ และการ
นํามาใช้ สาํ หรับข้ อตกลงฯ ฉบับนี้ และต้ องพยายามอย่างเต็มความสามารถด้ วยการสื่ อสาร
สนทนา หารือ และร่วมมือกันในการหาหนทางแก้ ไขประเด็นข้ อพิพาทต่างๆ ให้ เป็ นที่ พอใจ
ร่วมกัน

8.2

ข้ อบทของพิธสี ารอาเซียนเรื่ องกลไกการระงับข้ อพิพาท ซึ่ งจัดทําขึ้นที่ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่ อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 จะนํามาใช้ ใน
กรณีเกิดข้ อพิพาทเกี่ ยวกับ การตีความ การดําเนินการ และ/หรือ การนํามาใช้ ของข้ อบทใดๆ
ภายใต้ ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ตามกลไกในข้ อบท 8.1
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ข้อ 9
การปรับปรุงแก้ไข
9.1

ข้ อบทของข้ อตกลงฯ นี้อาจจะแก้ ไขได้ กเ็ ฉพาะที่ ผ่านการปรับปรุงแก้ ไขที่ ตกลงร่วมกันเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรโดยรัฐบาลของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน

9.2

ภายใต้ ข้อบท 9.1 ประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ อาจจะปรับปรุงแก้ ไขรายชื่ อหน่วยงานกํากับ
ดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) ในข้ อบท 2.7 ได้ หากมีความจําเป็ น โดยไม่ต้องได้ รับความ
เห็นชอบจากประเทศสมาชิกอื่ น แต่การปรับปรุงแก้ ไขใดๆ ก็ตาม จะต้ องมีการแจ้ งไปยัง
ประเทศสมาชิกอื่ นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่านทางเลขาธิการอาเซียน
ข้อ 10
ข้อบทสุดท้าย

10.1 เงื่ อนไข และนิยาม และข้ อบทอื่ นๆ ของความตกลงทัว่ ไปว่าด้ วยการค้ าบริการ (GATS) และ
กรอบความตกลงอาเซียนด้ านบริการ (AFAS) จะถูกอ้ างอิงและนํามาใช้ ในเรื่ องต่างๆ ที่ เกิด
ภายใต้ ข้อตกลงฯ สําหรับกรณีทไี่ ม่มีข้อบทกําหนดไว้ เป็ นการเฉพาะ
10.2 ข้ อตกลงฯ จะมีผลใช้ บังคับภายใน 6 เดือน หลังจากวันที่ ประเทศสมาชิกอาเซียนลงนาม หาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนใดต้ องการเลื่ อนการดําเนินการตามข้ อตกลงฯ ออกไป จะต้ องแจ้ ง
เลขาธิการอาเซียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่ ลงนาม และเลขาธิการ
อาเซียนจะต้ องแจ้ งให้ ประเทศสมาชิกอื่ นทราบ การขอเลื่ อนการดําเนินการตามข้ อตกลงฯ นั้น
จึงจะมีผลบังคับใช้
10.3 ประเทศสมาชิกใดที่ ได้ กระทําตามข้ อบท 10.2 ของข้ อตกลงฯ จะต้ องแจ้ งเลขาธิการอาเซียน
ทราบวันที่ ประสงค์จะเริ่ มดําเนินการตามข้ อตกลงฯ ซึ่ งจะต้ องเริ่ มภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2553 และเลขาธิการอาเซียนจะได้ แจ้ งประเทศสมาชิกอื่ นต่อไป หากประเทศสมาชิกนั้นไม่แจ้ ง
วันที่ จะเริ่ มดําเนินการตามข้ อตกลงฯ ให้ เลขาธิการทราบ จะถือว่าผูกพันให้ เริ่ มดําเนินการตาม
ข้ อตกลงฯ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553
10.4 ข้ อตกลงฯ จะได้ รับการเก็บรักษาไว้ กบั เลขาธิการอาเซียน ซึ่ งจะทําสําเนาที่ ถูกต้ องส่งให้ แต่
ละประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อเป็ นพยานในการนี้ , ผู้ลงนามข้ างใต้ น้ ี ซึ่ งได้ รับมอบอํานาจอย่างถูกต้ องจากรัฐบาลของแต่ละ
ประเทศ ได้ ลงนามในข้ อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ของอาเซียน
กระทําขึ้ น ที่ สงิ คโปร์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2008 โดยจัดทําเป็ นเอกสารฉบับเดียวในภาษาอังกฤษ

