- ร่ างคําแปลอย่ างไม่ เป็ นทางการ ข้ อตกลงยอมรับร่ วมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน
รัฐบาลแห่ งบรู ไน ดารุ สซาราม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐสิ งคโปร์
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะประเทศสมาชิกของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (จากนี้จะเรี ยกรวมกันว่า “อาเซียน” หรื อ “ประเทศสมาชิก
อาเซียน”);
ตระหนักถึง วัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงอาเซียนด้านบริ การ (จากนี้จะเรี ยกว่า AFAS) ซึ่งจะ
เป็ นการเสริ มสร้างความร่ วมมือด้านบริ การระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน สร้างความหลากหลายด้านความสามารถในการผลิต และการให้
และกระจายการบริ การของผูใ้ ห้บริ การของตนระหว่างอาเซียนและนอกอาเซียน และเพื่อเปิ ดเสรี
การค้าบริ การโดยขยายทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างของการเปิ ดเสรี ให้เกินไปกว่าที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ผกู พันไว้ภายใต้ความตกลงทัว่ ไปว่าด้วยการค้าบริ การ (จากนี้จะเรี ยกว่า “GATS”) โดย
มุ่งหวังให้เกิดการค้าบริ การอย่างเสรี ;
รับทราบถึง วิสยั ทัศน์ของอาเซียนปี 2020 ในการเป็ นหุน้ ส่ วนร่ วมกันในการพัฒนาอย่างมีพลวัตร
ซึ่งได้ประกาศในวันที่ 14 มิถุนายน 1997 โดยกําหนดอาเซียนเป็ นเขตเศรษฐกิจที่มีความมัน่ คง มัง่
คัง่ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกในทุก ๆ ด้าน ประกอบด้วย
- การเปิ ดเสรี เรื่ องสิ นค้า บริ การและการลงทุน
- การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและการลดปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อน
ลํ้าทางรายได้ของประเทศอาเว๊ยน
- ความมีเสถียรภาพทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
รับทราบถึง ข้อ 5 ของ AFAS ระบุวา่ ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจยอมรับ การศึกษาหรื อ
ประสบการณ์ที่ได้รับ เงื่อนไขที่บรรลุ และ ใบอนุญาตหรื อใบรับรองที่ออกให้ ในประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่น เพือ่ วัตถุประสงค์ของการอนุญาตหรื อรับรองผูใ้ ห้บริ การ;
รับทราบถึง ผลการตัดสิ นใจในแถลงการณ์บาหลีซ่ ึงได้รับการรับรองในการประชุมสุ ดยอดอาเซียน
ที่จดั ขึ้นในปี ค.ศ. 2003 ซึ่งเรี ยกร้องให้จดั ทําข้อตกลงยอมรับร่ วม (จากนี้จะเรี ยกว่า “MRA”) ด้าน
คุณสมบัติในบริ การด้านวิชาชีพหลักภายในปี ค.ศ. 2008 เพื่ออํานวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
อย่างเสรี สาํ หรับ นักวิชาชีพ/แรงงานชํานาญการ/ผูม้ ีความสามารถพิเศษ ในอาเซียน; และ
ปรารถนา ที่จะให้ MRA สาขาวิชาชีพพยาบาล ที่เป็ นรู ปแบบสามัญเพือ่ สร้างความเข้มแข็งแก่
ความสามารถด้านวิชาชีพโดยส่ งเสริ มการเคลื่อนย้ายของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนความ
ชํานาญ ประสบการณ์ และ แนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของประเทศ
สมาชิกอาเซียน;
จึงได้ ตกลง ข้อตกลงยอมรับร่ วมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน (จากนี้จะเรี ยกว่า “ข้อตกลง
ฯ”) ดังต่อไปนี้:
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ข้ อ 1
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของข้อตกลงฯ คือ:
1.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายพยาบาลวิชาชีพภายในประเทศสมาชิกอาเซียน;
1.2 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความชํานาญเรื่ องมาตรฐานและคุณสมบัติ ;
1.3 เพื่อส่ งเสริ มให้มีการสร้างแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุดสําหรับการให้บริ การวิชาชีพพยาบาลที่ดีที่สุด
1.4 เพื่อเปิ ดโอกาสให้มีการพัฒนาและการฝึ กฝนของพยาบาลวิชาชีพ
ข้ อ 2
นิยามและขอบเขต
สําหรับในข้อตกลงฯ เว้นเสี ยแต่ในบริ บทได้กาํ หนดเป็ นอื่น:
2.1 พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ผา่ นการทดสอบเพื่อเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
พยาบาลและได้รับการประเมินโดยหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพพยาบาลของ
ประเทศแหล่งกําเนิด (Country of Origin) ว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทางด้านเทคนิค จริ ยธรรม และ
กฎหมาย ที่จะประกอบวิชาชีพพยาบาล และขึ้นทะเบียนและ/หรื อได้รับใบอนุญาตสําหรับ
การประกอบวิชาชีพดังกล่าวจากหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพพยาบาลของ
ประเทศแหล่งกําเนิด (Country of Origin) นั้น ทั้งนี้ คําว่าพยาบาลวิชาชีพไม่รวมถึงพยาบาล
เทคนิค
2.2 ประเทศแหล่งกําเนิด หมายถึงประเทศสมาชิกที่เข้าร่ วมที่พยาบาลวิชาชีพมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพด้านพยาบาล
2.3 พยาบาลวิชาชีพต่ างชาติ หมายถึงพยาบาลวิชาชีพที่มีสญ
ั ชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
และ ได้ข้ นึ ทะเบียนและ/หรื อได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศ
แหล่งกําเนิด และมาสมัครขอขึ้นทะเบียน และ/หรื อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พยาบาลในประเทศผูร้ ับ โดยต้องเป็ นไปตามกฎระเบียบในประเทศผูร้ ับ
2.4 ประเทศผู้รับ หมายถึงประเทศสมาชิกที่เข้าร่ วมที่พยาบาลวิชาชีพต่างชาติมาขอขึ้นทะเบียน
และ/หรื อขอรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพพยาบาล
2.5 คุณสมบัตขิ องพยาบาลวิชาชีพ หมายถึง คุณสมบัติการเป็ นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับจาก
สถาบันฝึ กอบรมพยาบาลวิชาชีพซึ่งสถาบันดังกล่าวได้รับการยอมรับโดยหน่วยงานที่กาํ กับ
ดูแลวิชาชีพพยาบาล และ/หรื อ หน่วยงานใดที่เหมาะสมในประเทศแหล่งกําเนิด
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2.6 หน่ วยงานกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาล (NRA) หมายถึงหน่วยงานที่ได้รับอํานาจจากรัฐบาล
ของแต่ละประเทศสมาชิก ให้มีหน้าที่กาํ กับดูแลการประกอบวิชาชีพพยาบาลซึ่งมีรายชื่อที่
ระบุต่อไปนี้
คณะกรรมการกํากับดูแลพยาบาลวิชาชีพ
กระทรววงสาธารณสุ ข
กระทรววงสาธารณสุ ข
กระทรววงสาธารณสุ ข
คณะกรรมการกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์
กระทรวงสาธารณสุ ขและสภาพยาบาลและผดุงครรภ์
คณะกรรมาธิการด้านกฎระเบียบวิชาชีพ
และคณะกรรมการกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาล
คณะกรรมการกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาล
สภาการพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุ ข

บรู ไน ดารุ สซาราม
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
พม่า
ฟิ ลิปปิ นส์
สิ งคโปร์
ไทย
เวียดนาม

2.7 การประกอบวิชาชีพพยาบาล หมายถึง การให้บริ การดูแลพยาบาลโดยพยาบาลวิชาชีพ ซึ่ง
ประกอบด้วย การส่ งเสริ ม การป้ องกัน การรักษา และการฟื้ นฟูรวมทั้งการศึกษา การวิจยั
2.8 สถาบันฝึ กอบรมทีไ่ ด้ รับการยอมรับ หมายถึง มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรื อสถาบันการศึกษาที่
ให้การฝึ กอบรมด้านการประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ได้รับอนุมตั ิจากหน่วยงานกํากับดูแล
วิชาชีพพยาบาล และ/หรื อหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมในประเทศแหล่งกําเนิด
ข้ อ 3
การยอมรับ, คุณสมบัต,ิ และ สิ ทธิของพยาบาลวิชาชีพต่ างชาติ
3.1 คุณสมบัติในการเป็ นพยาบาลวิชาชีพต่ างชาติ
พยาบาลวิชาชีพต่างชาติสามารถขอขึ้นทะเบียนหรื อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
ในประเทศผูร้ ับ เพื่อเข้าไปประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศนั้นได้ โดยต้องเป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับของประเทศผูร้ ับ ภายใต้เงื่อนไขที่วา่ พยาบาลวิชาชีพต่างชาติตอ้ ง:
3.1.1 สําเร็ จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล;
3.1.2 จดทะเบียน และ/หรื อได้รับใบอนุญาตจากประเทศแหล่งกําเนิด ที่ยงั มีผลในปัจจุบนั ;
3.1.3 มีประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิวิชาชีพพยาบาลไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ต่อเนื่อง ก่อนที่จะสมัครขอ
ขึ้นทะเบียนหรื อขอรับใบอนุญาต ;
3.1.4 ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศ
แหล่งกําเนิดในระดับที่น่าพอใจ;
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3.1.5 ได้รับใบรับรองจากผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพพยาบาล (NRA) ของประเทศ
แหล่งกําเนิดว่าไม่มีประวัติการกระทําผิดอย่างร้ายแรงด้าน เทคนิค มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ ระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ในการประกอบวิชาชีพพยาบาล; และ
3.1.6 มีคุณสมบัติดา้ นอื่น ๆ ตามที่กาํ หนด เช่น ต้องแสดงผลตรวจร่ างกายหรื อผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพ หรื อข้อกําหนดอื่นใดตามที่หน่วยงานกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาลหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรื อหน่วยงานของรัฐในประเทศผูร้ ับเห็นสมควรในการกําหนด
คุณสมบัติของการขอขึ้นทะเบียน และ/หรื อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
3.2 สิ ทธิของพยาบาลวิชาชีพต่ างชาติ
ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย และข้อบังคับภายในประเทศของแต่ละประเทศ พยาบาลวิชาชีพ
ต่างชาติซ่ ึงมีคุณสมบติครบถ้วนตามที่ระบุใน ข้อ 3.1 มีสิทธิในการเข้าไปประกอบวิชาชีพ
พยาบาลในประเทศผูร้ ับได้
3.3 หน้ าทีข่ องพยาบาลวิชาชีพต่ างชาติ
พยาบาลต่างชาติที่จดทะเบียนหรื อได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลจากประเทศผูร้ ับ
ต้องต้องปฏิบตั ิสอดคล้องตาม:
3.3.1 หลักประพฤติปฏิบตั ทางวิชาชีพของท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบายด้านจรรยาบรรณ
และความประพฤติที่มีและใช้บงั คับโดยประเทศผูร้ ับ;
3.3.2

กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในประเทศของประเทศผูร้ ับรวมทั้ง กฎระเบียบข้อบังคับอื่น
ใด ที่ใช้กาํ กับดูแลการประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศผูร้ ับ;

3.3.3 ข้อกําหนดใด ๆ สําหรับโครงการประกันความเสี ยหายในประเทศผูร้ ับ;
3.3.4

วัฒนธรมและประเพณี นิยมในประเทศผูร้ ับ

ข้ อ 4
การประเมิน การขึน้ ทะเบียนและการตรวจสอบ
4.1 หน่ วยงานกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาล (NRA)
หน่วยงานกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาลของประเทศผูร้ ับจะมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:
4.1.1 ประเมินคุณสมบัติและประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพต่างชาติ;
4.1.2 ขึ้นทะเบียน และ/หรื อออกใบอนุญาตให้พยาบาลวิชาชีพต่างชาติในการเข้ามาการ
ประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศผูร้ ับ;
4.1.3 ติดตามตรวจสอบและประเมินการประกอบวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพต่างชาติที่ได้จด
ทะเบียน และ/หรื อได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล; และ
4.1.4 ตรวจสอบติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่าพยาบาลต่างชาติจะรักษามาตรฐานการปฏิบตั ิวิชาชีพ
พยาบาลที่สอดคล้องกับหลักประพฤติปฏิบตั ิดา้ นวิชาชีพของประเทศผูร้ ับ
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4.2. คณะกรรมการประสานงานด้ านพยาบาลวิชาชีพอาเซียน
4.2.1 คณะกรรมการประสานงานด้านพยาบาลวิชาชีพอาเซียน จะถูกจัดตั้งขึ้นโดยประกอบด้วย
ผูแ้ ทนจากหน่วยงานกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาลและ/หรื อหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสม
ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วมข้อตกลงฯ ซึ่งคณะกรรมการนี้มีการประชุมกันเป็ น
ประจํา เพื่อ:
4.2.1.1 อํานวยความสะดวกในดําเนินการตามข้อตกลง ฯ;
4.2.1.2 สร้างความเข้าในร่ วมกันทั้งด้านนโยบาย กระบวนการและการปฏิบตั ิในการ
พัฒนาและส่ งเสริ มกลยุทธ์ในการดําเนินการตามข้อตกลงฯ ;
4.2.1.3 ร่ วมกันคิดค้นกระบวนการเพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
ยอมรับร่ วมกันสําหรับการดําเนินการตามข้อตกลงฯ;
4.2.1.4 ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่ องกฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบตั ิของแต่ละประเทศ
ผูร้ ับ;
4.2.1.5 ติดตามตรวจสอบร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง และแลกเปลี่ยนข้อมูล;
4.2.1.6 ทําหน้าที่ในการแก้ไขระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการดําเนินการตามข้อตกลงนี้ ซึ่ง
ข้อพิพาทดังกล่าวถูกส่ งมาจากหน่วยงานกํากับดูแลพยาบาลวิชาชีพจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม;
4.2.1.7 หารื อประเด็นโครงการเสริ มสร้างความสามารถ ; และ
4.2.1.8 หารื อในเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อกับข้อตกลงฯ
4.2.2 คณะกรรมการประสานงานด้านพยาบาลวิชาชีพอาเซียนต้องเป็ นผูว้ างกลยุทธ์ใน
การดําเนินตามมติของตนเอง
ข้ อ 5
ข้ อยกเว้ นร่ วมกัน

5.1 ข้ อยกเว้ นร่ วมกัน
5.1.1 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม ยอมรับว่าข้อตกลงใดๆซึ่งอาจจะให้การยกเว้นจาก
การประเมินเพิ่มเติมโดยผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพพยาบาล (NRA) อาจสามารถ
มีข้ ึนได้กเ็ ฉพาะด้วยการมีส่วนร่ วมและยอมรับของผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ
พยาบาล (NRA) และหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น;
5.1.2 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่ วม ตระหนักว่า ผูม้ ีอาํ นาจในการขึ้นทะเบียนหรื ออนุญาต
มีความรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะปกป้ องสุ ขภาพ ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม และ
สวัสดิภาพของสังคมภายในขอบเขตการดูแล
ข้ อ 7
การระงับข้ อพิพาท
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6.1

กระบวนการต่อไปนี้จะดําเนินการโดยคณะกรรมการประสานงานด้านพยาบาลวิชาชีพใน
การระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการตีความ การดําเนินการ และ/หรื อ การนํามาใช้ตาม
ข้อตกลงฯนี้

6.1.1 พยาบาลวิชาชีพต่างชาติสามารถแจ้งร้องเรี ยนปัญหาจากการดําเนินการตามข้อตกลงฯไปยัง
ผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพพยาบาล (NRA)ของประเทศผูร้ ับ
6.1.2 กรณี ที่พยาบาลวิชาชีพต่างชาติไม่พอใจกับการดําเนินการหรื อคําอธิบาย ของผูม้ ีอาํ นาจ
กํากับดูแลด้านวิชาชีพพยาบาล (NRA) ของประเทศผูร้ ับในประเด็นที่ตนได้ร้องเรี ยน
พยาบาลวิชาชีพต่างชาติสามารถขอหารื อกับผูม้ ีอาํ นาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพพยาบาล
(NRA) ของประเทศแหล่งกําเนิดเพื่อหาหนทางแก้ไขประเด็นข้อพิพาทนี้
6.1.3 ข้อพิพาทใด ๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้กระบวนการหารื อนั้นให้ผมู ้ ีอาํ นาจกํากับดูแล
ด้านวิชาชีพพยาบาล (NRA) ไม่วา่ จะในประเทศแหล่งกําเนิดหรื อประเทศผูร้ ับส่ งเรื่ อง
ต่อไปยัง คณะกรรมการประสานงานด้านพยาบาลวิชาชีพเพื่อหาวิธีระงับข้อพิพาทอย่าง
ฉันท์มิตร
6.1.4 ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวกับการตีความ การดําเนินการ และ/หรื อการนํามาใช้ตามข้อตกลงฯนี้
ที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยคณะกรรมการประสานงานด้านพยาบาลวิชาชีพจะถูกนําเข้าสู่
กระบวนการ ตามพิธีสารอาเซียนเรื่ องกลไกการระงับข้อพิพาท ซึ่งจัดทําขึ้นที่กรุ ง
เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.
2547
ข้ อ 7
การนําบทบัญญัติตามความตกลงทัว่ ไปว่ าด้ วยการค้ าบริการ (GATS) และกรอบความตกลงอาเซียน
ด้ านบริการ (AFAS) มาใช้ ในข้ อตกลงฯนี้
เงื่อนไข และนิยาม และข้อบทอื่นๆ ของความตกลงทัว่ ไปว่าด้วยการค้าบริ การ (GATS) และกรอบ
ความตกลงอาเซียนด้านบริ การ (AFAS) จะถูกอ้างอิงและนํามาใช้ในเรื่ องต่างๆ ที่เกิดภายใต้
ข้อตกลงฯ สําหรับกรณี ที่ไม่มีขอ้ บทกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
ข้ อ 8
การปรับปรุงแก้ไข
ข้อบทของข้อตกลงฯ นี้อาจจะแก้ไขได้กเ็ ฉพาะที่ผา่ นการปรับปรุ งแก้ไขที่ตกลงร่ วมกันเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรโดยรัฐบาลของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้ อ 9
การขอเลือ่ นการดําเนินการตามข้ อตกลงฯ
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9.1

ประเทศสมาชิกอาเซียนใดที่ตอ้ งการขอเลื่อนการดําเนินการตามข้อตกลงฯต้องแจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไปยังฝ่ ายเลขาธิการอาเซียนภายใน 3 เดือนนับจากวันที่มีการลงนาม และฝ่ าย
เลขาธิการอาเซียนแจ้งต่อไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ทั้งนี้ การขอเลื่อนจะมีผลต่อเมื่อ
มีการแจ้งไปยังประเทศสมาชิกอื่น ให้ทราบโดยทัว่ กันแล้ว สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน
ที่ไม่ขอเลื่อนการดําเนินการตามข้อตกลงฯจะถูกเรี ยกว่า “ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้า
ร่ วม”

9.2

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ปฏิบตั ิตามข้อบท 9.1 ที่ตอ้ งการเข้าร่ วมข้อตกลงฯต้องแจ้งความ
ประสงค์ของตนไปยังฝ่ ายเลขาธิการอาเซียนโดยมีกาํ หนดระยะเวลาการแจ้งขอเข้าร่ วมว่า
ต้องไม่เกิน 1 มกราคม ค.ศ.2010 และจากนั้นฝ่ ายเลขาธิการอาเซียนแจ้งต่อไปยังประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่เหลือให้ทราบโดยทัว่ กัน
ข้ อ 10
ข้ อบทสุ ดท้ าย

10.1

ข้อตกลงฯ จะมีผลใช้บงั คับในวันที่ประเทศสมาชิกอาเซียนลงนาม

10.2

ข้อตกลงฯ จะได้รับการเก็บรักษาไว้กบั เลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะทําสําเนาที่ถูกต้องส่ งให้แต่
ละประเทศสมาชิกอาเซียน

เพือ่ เป็ นพยานในการนี,้ ผูล้ งนามข้างใต้น้ ี ซึ่งได้รับมอบอํานาจอย่างถูกต้องจากรัฐบาลของแต่ละ
ประเทศ ได้ลงนามในข้อตกลงยอมรับร่ วมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน
กระทําขึน้ ที่ ......................, ในวันที่ ...................... โดยจัดทําเป็ นเอกสารฉบับเดียวในภาษาอังกฤษ
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