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บทคัดย่อ 
 

การรวมกลุ่มของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศเพื่อเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มีเป้าหมายในการรวมตัวทางเศรษฐกิจ 
เพื่อสร้างความเจริญมั่งคั่งในภูมิภาค ให้มีความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน สนับสนุนให้
เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า การบริการ การลงทุน ซึ่งจะท าให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Single Production Base) ซึ่งการก าหนด
ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangements: MRAs)  
เป็นกลไกส าคัญของการเคลื่อนย้ายการบริการ โดยในปัจจุบันได้มีการก าหนดข้อตกลงยอมรับร่วม
ด้านคุณสมบัติของวิชาชีพทั้งหมด 7 วิชาชีพและ 1 กลุ่มวิชาชีพ ประกอบด้วยวิชาชีพแพทย์ พยาบาล 
ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี นักส ารวจ และกลุ่มอาชีพการท่องเที่ยวและโรงแรม อย่างไร
ก็ตามส าหรับวิชาชีพนักกฎหมาย ในปัจจุบันยังไม่มีการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติใน
เร่ืองดังกล่าว ทั้งที่วิชาชีพนักกฎหมายมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
ทั้งในด้านการค้าและการลงทุน  

จากการศึกษาได้พบว่ามีประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ยินยอมให้
ชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพทนายความในประเทศของตน 3 ประเทศ ได้แก่ เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ นอกจากนี้จากการศึกษาเร่ืองดังกล่าวในกฎหมายของ
สหภาพยุโรป ก็ได้พบว่าในสหภาพยุโรป วิชาชีพทนายความก็สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีและ
สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้วยเหตุที่ได้กล่าวมา วิทยานิพนธ์ฉบับนีจ้ึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดการจัดท าข้อตกลง
ยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการใช้
ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้วเป็นตัวอย่าง อีกทั้งยังน ารูปแบบ
ของนักกฎหมายในสาธารณรัฐสิงคโปร์และสหภาพยุโรปมาเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่
สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีตามข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายใน
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้วิชาชีพนักกฎหมายเป็นกลไกส าคัญในการวาง
โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน สร้างมาตรฐานของ
วิชาชีพ และสร้างความเสมอภาคให้กับบางภูมิภาคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ยังขาดแคลน
วิชาชีพนักกฎหมาย 
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ABSTRACT 
 

The integration of the 10 Southeast Asian countries as the Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) with aims to strengthen the region's economy and its economic 
competency to be more competitive in the ASEAN Economic Community (AEC) are the main 
intensifying efforts to implement the region’s initiatives to achieve a Single Market and 
Production Base allowing the Free Flows of goods, services, investments and skilled labor as well 
as the Freer Movement of Capital across the region. The Mutual Recognition Arrangements 
(MRAs) is one of the essential mechanisms applied to liberalise trade and services. Presently, 
there have been MRAs for 7 professions and 1 professional group namely; Medical, Nurse, 
Dentist, Engineer, Architect, Accountant, Surveyor, and Tourism and Hotel services. However, 
the MRAs in the Legal Profession have not been included despite its importance and necessity for 
the International Business in sectors of both investment and trades. 

The findings in the Studies revealed that the three AEC countries; Brunei, Malaysia, 
and Singapore, have acknowledged and approved the foreigners’ legal practices in their countries. 
As compared to the European Union, the EU Law states that the Free Mobility of Lawyers helps 
promoting an efficient business environment within the European Community. 

In conclusion, this thesis strongly supports an agreement on Mutual Recognition 
Arrangements of the Legal Profession in the AEC by adopting cases of the existing MRAs in 
other professions and the Legal practices of Lawyers in Singapore and European Union to be a 
model for the Mobility of Lawyers and the MRAs for the Legal Professionals in the AEC. The 
framework agreements for the Legal Practices will definitely be an effective tool in development 
of the countries’ infrastructure, economic development as well as the harmonization of rules and 
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regulations in the Law Professionals within the AEC. Especially in the AEC countries where the 
need for the Law Professionals is highly required by many sectors of the international business. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงของ รองศาสตราจารย์ 
พินิจ ทิพย์มณี  ที่สละเวลาอันมีค่ากรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้ เขียน  
ซึ่งท่านอาจารย์ได้สนับสนุนและท าให้วิทยานิพนธ์นี้เป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยค าแนะน าและข้อคิดเห็น  
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงก าลังใจตลอดมาในการท าวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน ผู้เขียนขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ที่กรุณาให้เกียรติ 
รับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และได้ให้ค าปรึกษาแนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ใน
การท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ และรองศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ 
ขวัญเมือง ที่กรุณารับเกียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และได้ให้ค าแนะน าต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน ์เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ผู้เขียนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่ให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีมากมาย
และคณาจารย์สาขานิติศาสตร์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้จนส าเร็จการศึกษา  ผู้เขียนขอ
สัญญาว่าจะใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตไปสร้างประโยชน์ต่อ
สังคมต่อไป 

เหนือสิ่งใด ผู้เขียนใคร่ขอกราบขอบคุณบิดา มารดา ที่สนับสนุน และให้โอกาส รวมถึง
ความรักและก าลังใจในการศึกษาของผู้เขียนตลอดมา ผู้เขียนขอขอบคุณก าลังใจและความช่วยเหลือ
ของจากเพื่อน ๆ พี่  ๆ น้อง ๆ ทุกคน ที่คอยติดตามและเป็นแรงกระตุ้นการศึกษาของผู้เขียน 
จนประสบความส าเร็จสมความตั้งใจ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน  

หากวิทยานิพนธ์นี้ฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการอยู่บ้างผู้เขียนขออุทิศให้แก่บุพาการีและ
บุคคลส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อันเป็นที่รักยิ่งของผู้เขียน 

สุดท้ายนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอ
น้อมรับไว้แต่ผู้เดียว 

 
 

พัทธกฤต เทียมเศวต 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

ปัจจุบันโลกของเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยความเจริญทางเทคโนโลยี และ
การพัฒนาด้านเครือข่ายการสื่อการ การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกที่มาพร้อมกับการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจที่รุนแรงท าให้รัฐมีความจ าเป็นในการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศมากขึ้น ทุกรัฐพยายาม
สร้างนโยบายทางกฎหมายเพื่อความได้เปรียบเทียบทางธุรกิจ เช่น การจัดตั้งก าแพงภาษี การจ ากัด
โควตาจ านวนสินค้าน าเข้าและส่งออก นอกจากนี้ในระดับของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
รัฐต่าง ๆ ได้มีการน านโยบายการท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจมาใช้เช่น เขตการค้าเสรี (Free Trade 
Area: FTA) การลงทุนทางตรง  (Direct Investment) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  (Economic 
integration) เป็นต้น ทั้งนี้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวไทยคือ การ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ของประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community: AC)  

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ประกอบด้วย 
ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
เนการาบรูไนดารุสซาลาม สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายของการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อการอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความ
เจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งกันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้ โดยมุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ สินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม และท าใหภู้มิภาคนีม้ีตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Single Production Base) 

หนึ่งในเป้าหมายของการรวมตลาดและฐานการผลิตเดียวของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) คือการไหลเวียนอย่างเสรีของแรงงานภายใต้กรอบข้อตกลงการเปิดเสรีการบริการ
(ASEAN Framework Agreement On Services: AFAS) ซึ่งข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของ
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วิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) จะเป็นกลไกส าคัญในการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
แต่อย่างไรก็ตามเร่ืองดังกล่าวยังคงจ ากัดอยู่ในเฉพาะแรงงานฝีมือหรือแรงงานวิชาชีพเท่านั้น 

ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) เกิดขึ้นในการประชุมสุดยอด
อาเซียน (ASEAN Summit) คร้ังที่  7 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน  
ในเนการาบรูไนดารุสซาลาม1 ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) คือข้อตกลง
ที่เกี่ยวกับข้องการแสวงหาจุดยอมรับร่วมกันในเร่ืองคุณสมบัติของผู้ท างานด้านบริการโดยเฉพาะ
กลุ่มที่เป็นนักวิชาชีพ โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของ
วิชาชีพ (MRAs) จะสามารถเลือกท างานที่ใดก็ได้ใน 10 ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ซึ่งในปัจจุบันได้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) แล้วใน  
7 สาขาอาชีพ 1 กลุ่มวิชาชีพ อย่างไรก็ตามข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าวมิใช่การเปิดเสรีแรงงาน
วิชาชีพ เพียงแต่เป็นการอ านวยความสะดวกให้วิชาชีพในสาขาที่ก าหนด สามารถเคลื่อนย้ายไป
ท างานในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างสะดวก โดยยังต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของประเทศนั้น ๆ ที่เข้าไปท างาน 

ทั้งนี้วิชาชีพใดที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้ก าหนดให้มีข้อตกลงยอมรับ
ร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) ย่อมหมายความว่าวิชาชีพดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหรือ
อนุญาตให้เกิดการเคลื่อนย้ายทางแรงงาน หรืออาจกล่าวได้ว่าวิชาชีพดังกล่าวเป็นวิชาชีพที่มี
ความส าคัญตรงตามวัตถุประสงค์หลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะท าให้ประเทศ
สมาชิกมีความมั่นคั่ง มั่นคง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้โดย 4 วิชาชีพแรกที่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้ก าหนดให้มีข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติได้แก่ วิชาชีพวิศวกร 
วิชาชีพสถาปนิก วิชาชีพนักส ารวจ และ วิชาชีพพยาบาล  

จากการสังเกตลักษณะของ 4 วิชาชีพแรก และวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ได้ก าหนดให้มีการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) 
ท าให้เราสามารถทราบถึงหลักเกณฑ์ของลักษณะที่จ าเป็นของวิชาชีพ ที่เหมะสมในการจัดท า
ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) ได้ดังนี ้

1)  เป็นวิชาชีพที่จ าเป็นต่อการวางโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ หมายถึง
การที่ วิชาชีพดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของประเทศ ซึ่ง
จ าเป็นต่อการบุกเบิกในภูมิภาคที่ต้องการการพัฒนา เช่น วิศวกรหรือสถาปนิกในการก่อสร้างถนน 
สะพาน หรือ สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ นักส ารวจน้ ามันดิบ หรือแหล่งแร่ฐาน 
                                                           

1  จาก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Fact book) (น. 25), โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์, 2554, นนทบุรี: ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. 
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2)  เป็นวิชาชีพที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) หมายถึง วิชาชีพดังกล่าวมีความส าคัญ และเป็นแหล่งรายได้ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) อันจะท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งดึงดูดการลงทุน เช่น วิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  

3)  เป็นวิชาชีพที่มีความจ าเป็นในการสร้างมาตรฐานของวิชาชีพ หมายถึง เนื่องจาก
การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Single Production Base) ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะน าไปสู่การใช้กฎระเบียบทางการค้าในประเทศสมาชิกทั้งหมดอย่าง
สอดคล้องกัน (Harmonization of Rules and Regulations) ทั้งในด้านมาตรฐาน คุณภาพ ราคา 
รวมทั้งการขจัดมาตรการและข้อกีดกันต่าง ๆ ดังนี้ความเป็นมาตรฐานในวิชาชีพย่อมเป็นส่วนหนึ่ง
ในเร่ืองดังกล่าวด้วย เช่น มาตรฐานของวิชาชีพวิศวกร, สถาปนิก หรือ แพทย์  

4)  เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนในบางภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หมายถึง 
เน่ืองจากความสามารถในการผลิตวิชาชีพและความเชี่ยวชาญในบางสาขาวิชาของแต่ละประเทศใน
กลุ่มสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีไม่เท่ากัน ดังนี้จึงเป็นไปได้ที่ในบางสาขาวิชาชีพ
ที่จ าเป็นอาจจะขาดแคลนในบางภูมิภาคเช่น พยาบาล ทันตแพทย์ เป็นต้น 

ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) เป็นเร่ือง
ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของประชาชนส่วนหนึ่งของประเทศ 
และเป็นเร่ืองที่ต้องการการเตรียมการและวางแผนรองรับ แม้ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติ
ของวิชาชีพ (MRAs) จะเป็นเพียงการวางมาตรฐานของคุณสมบัติของวิชาชีพต่าง ๆ ในการ
เคลื่อนย้ายนักวิชาชีพเท่านั้น อย่างไรก็ดี วิชาชีพที่มีส าคัญแต่ไม่ได้ถูกก าหนดให้มีข้อตกลงยอมรับ
ร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) ได้แก่ วิชาชีพนักกฎหมาย ทั้งที่วิชาชีพนักกฎหมายเป็น
วิชาชีพที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน ทั้งนี้การที่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยังไม่ได้ก าหนดข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ 
นักกฎหมายอาจก่อให้เกิดผลเสียในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

1)  ด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ กล่าวคือ การขาดนักกฎหมาย
หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายจะส่งผลต่อการสร้างกฎระเบียบของโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ 

2)  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กล่าวคือ การขาด
ของนักกฎหมายจะท าให้การเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศของอาเซียนจะขาดตัวกลางในการเชื่อมต่อ
ทางธุรกิจ 
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3)  ด้านการสร้างมาตรฐานของวิชาชีพ กล่าวคือ การขาดของนักกฎหมายจะเป็นการ
ชะลอพัฒนาการด้านกฎหมายของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้มีความ
ทัดเทียมกัน 

4)  การขาดแคลนวิชาชีพในบางภูมิภาคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 
กล่าวคือ จะเกิดการขาดแคลนของนักกฎหมายหากกลุ่มวิชาชีพดังกล่าวไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
อย่างเสร ี

อย่างไรก็ตามอุปสรรคส าคัญในการเจรจาข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของ
วิชาชีพนักกฎหมาย ก็คือการที่ประเทศส่วนใหญ่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยังมี
กฎหมายที่ห้ามชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องกับนักกฎหมายดังเช่นเดียวกันกับ
ราชอาณาจักรไทยที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า  
พ.ศ. 2522 ซึ่งได้บัญญัติถึงวิชาชีพที่ชาวต่างชาติไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้ เช่นการให้บริการ
ทางกฎหมาย เป็นต้น อย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนี้จึงเป็นการสมควรที่
ประชากรทุกคนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีสัญชาติเดียวกันคือสัญชาติอาเซียน และ
กฎหมายใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ ากัดทาง เชื้อชาติจะถือว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อ
วัตถุประสงค์หลักของการเปิดเสรีทางการค้าและการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพอย่างแท้จริง 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือประชาชาติในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในด้านคุณสมบัติของวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ  

2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ยวกับวิชาชีพนักกฎหมายของประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาในการก าหนดข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของ
วิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางหรือแนวความคิดเพื่อสนับสนุนการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมด้าน
คุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ  
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 จะท าให้

ประเทศสมาชิกมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกันซึ่งจะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ  
การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี ส าหรับการเจรจาการจัดท าข้อตกลงยอมร่วมด้านคุณสมบัติ
ของวิชาชีพ (MRAs) ซึ่งได้ท าเสร็จสิ้นไปแล้ว 7 วิชาชีพและ 1 กลุ่มวิชาชีพ โดยยังขาดวิชาชีพที่มี
ส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศอีกหนึ่งวิชาชีพ คือวิชาชีพนักกฎหมาย  
ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นที่ต้องจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมาย
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 

 

1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีบริการและการเคลื่อนย้ายวิชาชีพ โดยจะศึกษาถึง
ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) ทั้งนี้เพื่อที่จะหาแนวทางที่จะจัดท า
ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

1.5  วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
วิทยานิพนธ์นี้ได้ท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการ

ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) กล่าวคือ การศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
บทบัญญัติกฎหมาย หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในระบบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมตลอดถึงการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
ในเว็บไซต์ทั้งของไทยและต่างประเทศ 

 

1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือประชาชาติในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ในด้านคุณสมบัติของวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ  
2. ท าให้ทราบมาตรการทางกฎหมายของวิชาชีพนักกฎหมายในกลุ่มประเทศสมาชิก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง 
3. ท าให้ทราบปัญหาและข้อจ ากัดในการก าหนดข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของ

วิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4. ท าให้ทราบแนวทางหรือแนวความคิดเพื่อสนับสนุนการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม 

ด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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บทที ่2 
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือประชาชาติ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีความ
พยายามหลายคร้ังในการที่จะจัดตั้งองค์กรความร่วมมือประชาชาติขึ้นมา โดยประวัติและ
กระบวนการพัฒนาองค์กรดังกล่าวได้เร่ิมต้นจากการจัดตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ. หรือ ซีโต้) (Southeast Asia Treaty Organization: SEATO) และได้พัฒนา
เร่ือยมาจนได้กลายเป็น สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสมาคมอาสา (Association of South 
East Asia: ASA) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน (Association of 
Southeast Asian Nations: ASEAN) ตามล าดับ นอกจากนี้เมื่อสิ้นปี  พ.ศ. 2558 จะเกิดการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) อย่างสมบูรณ์ 
 
2.1  องค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ. หรือ ซีโต้) (Southeast 
Asia Treaty Organization: SEATO) 

2.1.1 ภูมิหลังของการจัดต้ัง 
จุดก าหนดของอาเซียนเกิดจากการรวมกลุ่มกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ในช่วงระยะเวลาหลังสงครามโลกคร้ังที่  2 โดยในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศมหาอ านาจแต่
เดิมโดยเฉพาะสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประสบความเสียหายจากสงครามต้อง
บูรณะฟื้นฟูประเทศ จึงยังไม่เข้ามามีบทบาทในการเมืองระหว่างประเทศเท่าใดนัก ในขณะที่
ประเทศที่ก้าวขึ้นมามีอ านาจคือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ซึ่งความแตกต่างทางด้าน
อุดมการณ์ทางการเมืองของมหาอ านาจทั้งสองได้น าโลกเข้าสู่สงครามในรูปแบบใหม่ที่รู้จักกัน 
ในนามของ “สงครามเย็น”1 

                                                           
1  ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และกรอบความร่วมมือ เพื่อก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community). สืบค้น 8 มิถุนายน 2558, จาก 
http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=3753 
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โดยในปี พ.ศ. 2497 หลังการก่อตัวและเผยแพร่อุดมการณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์ใน
สหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่เรียกว่า ยุคสงครามเย็น อันเป็นยุคของการต่อสู้
ทางลัทธิอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ กับเสรีนิยมประชาธิปไตย2 ได้มี
การรวมตัวกันก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศขึ้น เรียกว่า องค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ. หรือ ซีโต้) (Southeast Asia Treaty Organization: SEATO)โดยองค์การ
สนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (SEATO) เป็นองค์การที่ก่อตั้งขึ้นตาม
สนธิสัญญามะนิลา ลงนามเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2497 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 ในช่วงสงครามเย็น  

2.1.2  สมาชิก 
8 ประเทศ ที่ลงนามร่วมในการก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝร่ังเศส เครือรัฐ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์3 

2.1.3  วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (SEATO) คือเพื่อต่อต้านการแผ่ขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ด้วยหลักการยับยั้งทางการทหารควบคู่ไปกับการกระชับความมั่นคงและความร่วมมือ  
ด้านสังคม เศรษฐกิจและการศึกษาระหว่างกัน4 

อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของโลกได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก สหรัฐอเมริกาถอนก าลังทหารออกจากเวียดนามใต้ และรัฐบาลที่อเมริกาสนับสนุน
ประสบความพ่ายแพ้ทั้งในเวียดนาม ลาว และกัมพูชา และท าให้องค์การซีโต้หมดความจ าเป็นใน
ฐานะเคร่ืองมือในการด าเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้ อีกทั้งการที่สมาชิก
ซีโต้ทั้ง 8 ประเทศนั้น มีเพียงสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และราชอาณาจักรไทยเท่านั้นที่มีดินแดนอยู่ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จึงท าให้ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกมีน้อยมาก  

                                                           
2  รู้ไทย รู้อาเซียน. สืบค้น 8 มิถุนายน 2558, จาก 

http://www.fpps.or.th/news.php?detail=n1363555206.news 
3  วันนี้ในอดตี: การก่อตั้งองค์การ SEATO. สืบค้น 8 มิถุนายน 2558, จาก 

http://sport.truelife.com/detail/94594/highlight/วันนี้ในอดีต-การก่อตั้งองค์การ-SEATO 
4  พัฒนาการของอาเซียน. สืบค้น 8 มิถุนายน 2558, จาก https://www.gotoknow.org/posts/491557 
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ท าให้ต่อมาองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) จึงได้ถูกยุบเลิก
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 25205  
 
2.2  สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ สมาคมอาสา (Association of South East Asia: ASA) 

2.2.1 ภูมิหลังของการจัดตั้ง 
แม้ความพยายามในการจัดตั้งองค์กรภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านมายัง 

ไม่ประสบผลส าเร็จ แต่ความพยายามดังกล่าวนั้นก็มิถูกได้หยุดยั้งลง ด้วยโดยความริเร่ิมของ 
ตนกู อับดุล ราห์มาน นายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์มลายาในสมัยนั้น6 จึงเกิดความร่วมมือกันในการ
รวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ องค์กรที่เรียกว่า “อาสา” (ASA) หรือ 
สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 25047 

2.2.2  สมาชิก 
สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (ASA) ได้ถูกก่อตั้งร่วมกันโดยสหพันธรัฐมาลายา 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และราชอาณาจักรไทย โดยสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASA) ถือได้ว่า
เป็นองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งแรกที่ได้รับการก่อตั้งจากการ
ริเร่ิมของสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2.2.3  วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASA) คือเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า 

ความเจริญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อย่างไรก็ตามเพียงสองปีหลังการก่อตั้งสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASA) ก็เกิด

เหตุการณ์ความขัดแย้งเร่ืองดินแดนระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และสหพันธรัฐมาเลเซียในกรณี
ซาบาห์ (Sabah) อีกทั้งในปีดังกล่าวสาธารณรัฐสิงค์โปรก็ได้ขอแยกตัวจากสหพันธรัฐมาเลเซีย 
เนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้นจึงท าให้สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASA) ถูกมองว่า 
ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASA) 
ยังมีสมาชิกเพียงไม่กี่ประเทศในภูมิภาคและถูกมองว่าเป็นเคร่ืองมือของสหรัฐอเมริกาในการ
ต่อต้านการแผ่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ โดยในท้ายที่สุดสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASA)  

                                                           
5 รู้ไทย รู้อาเซียน. สืบค้น 8 มิถุนายน 2558, จาก 

http://www.fpps.or.th/news.php?detail=n1363555206.news 
6 พัฒนาการของประชาคมอาเซียน: ย่างเข้าสู่อาสา. สืบค้น 8 มิถุนายน 2558, จาก 

http://www.supremecourt.or.th/file/asean/ASEANCommunity2.pdf 
7 พัฒนาการของอาเซียน. สืบค้น 8 มิถุนายน 2558, จาก https://www.gotoknow.org/posts/491557 
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ได้ยุติบทบาทลงในปี พ.ศ. 2510 หลังการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ
อาเซียน (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) 
 
2.3  องค์การกลุ่ม มาเลเซีย-ฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย หรือมาฟิลินโด (MAPHILINDO) 

2.3.1  ภูมิหลังของการจัดต้ัง 
ในปี พ.ศ. 2506 ได้เกิดการร่วมก่อตั้งองค์การกลุ่มประเทศขึ้นมาใหม่คือองค์การกลุ่ม 

มาเลเซีย-ฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย หรือสามารถเรียกตามชื่อประเทศโดยรวมกันเรียกว่า มาฟิลินโด 
(Maphilindo)8โดยการรวมกลุ่มดังกล่าวเกิดจากแนวคิดที่จะรวมชนเผ่าเชื้อชาติมาเลย์ด้วยกัน  

2.3.2  สมาชิก 
 องค์การกลุ่ม มาเลเซีย-ฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย (Maphilindo) เกิดขึ้นโดยการก่อตั้งของ

กลุ่มประเทศสหพันธรัฐมาลายา, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
2.3.3  วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ขององค์การกลุ่ม มาเลเซีย-ฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย (Maphilindo) คือ 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการต่อต้านรัฐจักรวรรดินิยมในภูมิภาค 
 อย่างไรก็ตามองค์การกลุ่ม มาเลเซีย-ฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย (Maphilindo) ก็ไม่สามารถ

ด ารงสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ถาวรได้ เนื่องจากผลกระทางการเมืองของสหพันธรัฐ
มาเลเซียที่อยู่ ระหว่างก่อตัว ประกอบกับปัญหาการแย่งชิงสิทธิการครอบครองดินแดนบอร์เนียว
เหนือ (North Borneo) หรือ ซาบาห์ (Sabah) ระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กับสหพันธรัฐมาลายา 
ผสมกับความพยายามของสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่จะขัดขวางการเกิด
ของสหพันธรัฐมาเลเซียจึงให้ท าให้องค์การกลุ่ม มาเลเซีย-ฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย (Maphilindo)  
ไม่ประสบผลส าเร็จ และท าให้ความพยายามของเหล่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะ
ร่วมกันสร้างประชาคมเพื่อความสงบร่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองต้องล้มเหลวอีกครั้ง  

 
  

                                                           
8 บันทึกอาเซียน. สืบคน้ 8 มิถุนายน 2558, จาก 

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2013/5/2060_5260.pdf 
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2.4  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of Southeast 
Asian Nations: ASEAN) 

2.4.1  ภูมิหลังของการจัดต้ัง 
ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่าความผันผวนของสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ

ในยุคสงครามเย็น ( พ.ศ. 2490- พ.ศ. 2534) ซึ่งเป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์ระหว่างประเทศฝ่ายเสรี
นิยมประชาธิปไตยโดยการน าของสหรัฐอเมริกากับประเทศฝ่ายสังคมนิยมโดยการน าของสหภาพ
โซเวียตส่งผลให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตระหนักถึงภาวะล่อแหลมต่อภยันตราย
รอบด้านทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์และ 
การแทรกแซงทางการเมืองจากประเทศมหาอ านาจภายนอกภูมิภาค ซึ่งสภาวการณ์เช่นนี้กระตุ้นให้
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หาทางออกโดยการรวมกลุ่มกันอีกคร้ังเพื่อสร้างกลไกในระดับ
ภูมิภาคคือการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of 
Southeast Asian Nations: ASEAN) ทั้งนี้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) 
ได้ถือก าเนิดขึ้นโดยการลงนามในเอกสารเพื่อก่อตั้งคือปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) 
หรือปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) เมื่อวันที่  8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ณ วังสราญรมย์
กรุงเทพ9 ภายหลังจากที่มีการหารือกันถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) พร้อมกับการยกร่างปฏิญญากรุงเทพที่แหลมแท่น จังหวัดชลบุร ี 

2.4.2  สมาชิก 
สมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) มีอยู่ด้วยกัน

ทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
สาธารณรัฐสิงคโปร ์และราชอาณาจักรไทย โดยมีผู้น าที่เป็นตัวแทนของประเทศต่าง ๆ ดังนี ้

1)  นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
2)  นายตุน  อับดุ ล  ราชั ก  บิน  ฮุส เซน  รองนายก รัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ สหพันธรัฐมาเลเซีย  
3)  นายนาซิโซ รามอส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
4)  นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
5)  พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ราชอาณาจักรไทย 
  
                                                           

9  จาก การศึกษากลไกการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียน  (น. 28-29), โดย ว. อ าพรรณ, 2556, 
กรุงเทพฯ: แสงดาว. 
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2.4.3  วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ส าคัญของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ASEAN) ได้ถูกระบุไว้ในปฏิญญากรุงเทพฯโดยเป็นการส่งเสริมความเป็นสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 7 ประการดังนี ้

1)  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร 

2)  เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค  
3)  เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและมุ่งพัฒนาการทางวัฒนธรรม 

 ในภูมิภาคนั้น ๆ ให้คงอยู่ 
4)  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในกลุ่มประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใตม้ีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
5)  เพื่อส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น ให้มีการ

ฝึกงาน อบรม วิจัยแบบที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกัน 
6.  เพื่อส่งเสริมด้านการค้า เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ขยายขอบเขตอุตสาหกรรม

การค้า ปรับปรุงเส้นทางการขนส่งให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกขึ้น 
7.  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออันดีกับประเทศภายนอก แก่องค์การความร่วมมือแห่ง

ภูมิภาคอื่น ๆ และองค์การระหว่างประเทศ อย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกัน 
หลักจาก 5 ประเทศได้ลงนามในปฏิญญากรุงเทพ ได้มีสมาชิกเพิ่มเติมต่อมได้แก่ บรูไน

ดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2527 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าเป็น
สมาชิกเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์เข้าเป็นสมาชิกพร้อมกันเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และราชอาณาจักร
กัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 ส าหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต 
(ติมอร์ตะวันออก) ซึ่งเป็นประเทศเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (ได้รับเอกราชจาก
ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545)ปัจจุบันอยู่ในสถานะผู้สังเกตการณ์ของ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2.4.4  พัฒนาการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ผ่านมา โดยเราอาจแบ่งการด าเนินงานความร่วมมือของสมาชิกสมาคม
ประชาชาตแิห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออกเป็น 4 ระยะด้วยกันคือ 
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ระยะที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2510–2520 ช่วง 10 ปีแรกของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เป็นช่วงแห่งการปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างกันที่เคยมีมาก่อนในภูมิภาค ความร่วมมือในช่วงนี้จึงเป็นด้านการพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมเป็นส าคัญ 

ระยะที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2520-2530 เป็นช่วงของการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
มีการก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) และการสถาปนาความ
ร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา จึงเป็นช่วงการขยายสาขาความร่วมมือเพื่อรับปัญหาใหม่  ๆ เช่นด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านโรคเอดส์เป็นต้น 

ระยะที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2530-2540 เป็นช่วงที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ASEAN) ได้ขยายสมาชิกภาพจนครบ 10 ประเทศ และเป็นช่วงที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ประสบวิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจ รวมทั้งการเกิดกระแสโลกาภิวัตน์ ดังนั้น
ในช่วงเวลาดังกล่าว สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (ASEAN) จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ.2020 ( พ.ศ. 2563) และจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินการตามวิสัยทัศน์และ
รณรงค์ให้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ตระหนักถึงความส าคัญของ
การร่วมมือกันมากขึ้น โดยก าหนดเป้าหมายว่าภายในปี พ.ศ. 2563 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) จ าเป็นต้องมีลักษณะดังนี้ 

1)  วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (A Concert of Southeast Asian Nations)  
2)  หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต (A Partnership in Dynamic Development)  
3)  มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก (An Outward-Looking ASEAN)  
4)  ประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร (A Community of Caring Societies) 
ระยะที่ 4 พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน เป็นช่วงของการปรับปรุงองค์การให้มีการรวมกลุ่มกัน

ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ให้ด ารงอยู่ได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงใน
บริบทการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาคและโลก ในการนี้ได้มีการประกาศใช้กฎบัตร
อาเซียนเพื่อเป็นกรอบกฎหมายในการด าเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ASEAN) และมีการก าหนดการจัดตั้ งประชาคมอา เซียน  (ASEAN Community: AC) ซึ่ ง
ประกอบด้วยประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community: 
APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสังคม
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และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)ให้เป็นผลแล้วเสร็จในปี  
 พ.ศ. 255810 
 
2.5  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) 

2.5.1  ภูมิหลังของการจัดต้ัง 
ประชาคมอาเซียน (AC) เกิดจากการพัฒนาการรวมกลุ่มกันของสมาคมประชาชาติแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) โดยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (AC) เป็นไปเพื่อการเพิ่มอ านาจ
ต่อรองและขีดความสามารถของการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งนี้แรงผลักดันส าคัญที่ท าให้
ผู้น าประเทศของสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ตกลงจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน (AC) ก็คือ สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้ งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมซึ่งท าให้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ต้องเผชิญ
กับความท้าทายใหม่ ๆ เช่น โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสาธารณรัฐอินเดียที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด 11 โดย
ประชาคมอาเซียน (AC) ถือได้ก าเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ในการ
ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน (ASEAN Summit) คร้ังที่ 9 ที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดย
ผู้น าอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนหรือที่มักเรียกกันว่า “บาหลีคอน
คอร์ด 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ  Bali Concord II)”  เพื่ อ เห็นชอบให้จัดตั้ ง
ประชาคมอาเซียน (AC) ภายในปี พ.ศ. 2563 ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน “วิสัยทัศน์อาเซียน 2563” หรือ 
“ASEAN Vision 2020” จากการประชุมผู้น าประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2540 นั่นเอง12 ซึ่งต่อมาในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน (ASEAN Summit) คร้ังที่  12  
ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2550 ที่เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป้าหมายในการร่วมกลุ่มเป็น
ประชาคมอาเซียน (AC) ถูกเปลี่ยนให้เร็วขึ้นกว่าเดิม 5 ปี คือจาก พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) มาเป็น 
พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
  

                                                           
10 จาก บันทึกการเดินทางอาเซียน ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.  2556 (น. 10-11), โดย กรมอาเซียน  

กระทรวงการต่างประเทศ, 2556, กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
11  แหล่งเดิม.  
12  จาก 50 ค ากุญแจไขอาเซียน (น. 25), โดย พิภพ อุดร, 2556, กรุงเทพฯ: สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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2.5.2  สมาชิก 
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ฉบับที่ 2 เป็นการตกลงและลงร่วมนามกันเป็นคร้ัง

แรกของผู้น าทั้ง 10 ประเทศ ที่จะเดินหน้าผลักดันให้เกิดประชาคมอาเซียน (AC) อย่างเป็นจริงเป็นจัง
โดยมีสมาชิกจ านวน 10 ประเทศ ดังนี ้ 

1)  เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
2)  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
3)  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
4)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
5)  สหพันธรัฐมาเลเซีย 
6)  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
7)  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
8)  สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
9)  ราชอาณาจักรไทย 
10)  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

2.5.3  วัตถุประสงค์ 
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (AC) เป็นผลต่อเนื่องของการที่สมาคมประชาชาติแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ได้ยกระดับความร่วมมือขึ้นเป็นการรวมตัวกันในระดับภูมิภาค
ที่มุ่งไปสู่ความร่วมมือเพื่อการมี สันติภาพ เสถียรภาพ และความก้าวหน้ารุ่งเรืองของภูมิภาค โดย
พัฒนาการดังกล่าวได้เกิดขึ้นอย่างเป็นล าดับตั้งแต่มีการก าหนดวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 (ASEAN 
Vision 2020) ในวาระครบรอบ 30 ปีอาเซียนเมื่อ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้แผนการก่อตั้งประชาคมอาเซียน 
(AC) ซึ่งจะมีผลอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือ
อาเซียน 2 โดยสาระส าคัญของปฏิญญานี้ คือ ความเห็นชอบร่วมกันที่จะให้มีการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน (AC) ซึ่งจะเน้นความร่วมมือใน 3 ด้านหรือ 3 เสาหลักอันได้แก่ 

1)  ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community: ASC) ต่อมาเปลี่ยน
ชื่อเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: 
APSC) 

2)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
3)  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Community: ASCC) 
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2.5.4  กฎบัตรอาเซียน 
ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เป็นเอกสารหลักในการจัดตั้งสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (ASEAN) อย่างไรก็ตามเอกสารดังกล่าวเป็นเพียง 
ค าประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองในการจะจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ASEAN) ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลผูกผันทางกฎหมายใด ๆ ท าให้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ASEAN) ไม่มีสถานะบุคคลอย่างเป็นทางการ และด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน (ASEAN Summit) คร้ังที่ 11 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ จึงได้มีเห็นชอบในการยกร่างกฎบัตร
อาเซียนขึ้น เพื่อเป็นเสมือนธรรมนูญของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) 
ที่จะวางกรอบกฎหมายและโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (ASEAN) เป็นองค์กรที่มีกฎกติกาในการท างาน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น13 

ในการสร้างประชาคมอาเซียน (AC) ภายใต้ 3 เสาหลักนั้นจ าเป็นต้องจัดโครงสร้าง
องค์กรของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เพื่อรองรับภารกิจและพันธกิจ 
รวมทั้งแปลงสภาพจากองค์การที่มีการร่วมมือกันแบบหลวม ๆ ให้เป็นนิติบุคคล ดังนั้นจึงต้องมีการ
ร่างกรอบกฎหมาย หรือ “กฎบัตรอาเซียน” เพื่อเป็นธรรมนูญของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ทั้ง 10 ประเทศ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นหนึ่งเดียวกันดัง
ปรากฏตามค าขวัญที่ว่า “สิบชาติหนึ่งประชาคม” (Ten Nations, One Community) 

ผู้น าอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ร่วมลงนามในกฎบัตรอาเซียนเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2550 และเร่ิมมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  15 ธันวาคม พ.ศ. 2551โดยกฎบัตรอาเซียนดังกล่าวได้
บัญญัติให้นิติฐานะแก่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และวางกรอบการ
ด าเนินการตามกฎหมายส าหรับประเทศสมาชิกทั้ง10 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินการให้แก่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (ASEAN) 
และเป็นพื้นฐานในการสร้างประชาคมอาเซียน (AC) ที่มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจนและมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง 

กฎบัตรอาเซียนประกอบด้วยข้อบทต่าง ๆ 13 บท 55 ข้อ โดยมีประเด็นใหม่ ๆ ที่แสดง
ถึงความก้าวหน้าของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เช่น 

1)  การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน (ASEAN Human Rights Body: AHBR) 
2)  การให้อ านาจเลขาธิการสอดส่องและรายงานการท าความตกลงของประเทศสมาชิก 
3)  การจัดตั้งกลไกส าหรับการระงับข้อพิพาทต่างระหว่างประเทศสมาชิก 

                                                           
13  บันทึกการเดินทางอาเซียน ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2556 (น. 12). เล่มเดิม. 
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4)  การให้ผู้น าเป็นผู้ตัดสินว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อประเทศผู้ละเมิดพันธกรณีตาม
กฎบัตรอาเซียนอย่างร้ายแรง 

5)  การเปิดช่องให้ใช้วิธีการอ่ืนในการตัดสินใจได้หากไม่มีฉันทามติ 
6)  การส่งเสริมการปรึกษาหารือกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาที่กระทบ

ต่อผลประโยชน์ร่วม ซึ่งท าให้การตีความหลักการห้ามแทรกแซงกิจการภายในมีความยืดหยุ่น  
มากขึ้น 

7)  การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพื่อให้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้(ASEAN) สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที 

8)  การเปิดช่องทางให้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (ASEAN) 
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภาคประชาสังคมมากขึ้น 

9)  การปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ให้มีการประชุม
สุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) 2 คร้ังต่อปี การจัดตั้งคณะมนตรีเพื่อประสานความร่วมมือในแต่
ละเสาหลัก และการมีคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ าอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา เพื่อลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการประชุมของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เป็นต้น 

2.5.5  สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน (3 Pillars of ASEAN Community) 
ค าว่า “สามเสาหลัก” ที่ เรามักได้ยินเมื่อพูดถึงประชาคมอาเซียน โดยแท้จริงแล้ว 

ค าดังกล่าวนั้นหมายถึง กรอบความร่วมมือส าคัญทั้ง 3 ด้านที่จะน าไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคม
อาเซียนอันได้แก่ 

1)  เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคง 
2)  เสาหลักด้านเศรษฐกิจ 
3)  เสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) คร้ังที่ 14 ที่อ าเภอชะอ า 

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 ยังได้มีการมีการรับรองปฏิญญาชะอ า-หัวหิน หรือแผนงานส าหรับการ
จัดตั้งประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2552-2558 (Roadmap for ASEAN community 200 -2015) โดยใน
แผนกงานดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางด าเนินการ หรือพิมพ์เขียว (Blueprint) ของทั้งสามเสาหลักไว้
อย่างชัดเจน14 โดยทั้ง 3 เสานั้นประกอบไปด้วยประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 
Political-Security Community: APSC) ป ร ะ ช า คม เ ศ รษฐ กิ จ อ า เ ซี ย น  (ASEAN Economic 
Community: AEC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Community: ASCC) 
  
                                                           

14  50 ค ากุญแจไขอาเซียน (น. 30). เล่มเดิม. 
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2.5.5.1  ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community: APSC) 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเป็นกลไกสืบเนื่องจากปฏิญญาบาหลี 2 

(Bali Concord II ) ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อว่า ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASC) โดยประชาคม
การเมืองความมั่นคงอาเซียน (APSC) ได้รับการก่อตั้งอย่างเป็นทางการภายหลังจากที่กฎบัตร
อาเซียนมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 255115 โดยความส าคัญของประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงของอาเซียน (APSC) เกิดจากความตระหนักของอาเซียนว่า สันติภาพ ความมั่นคง และ
เสถียรภาพทางการเมืองนั้นจะเป็นพื้นฐานส าคัญต่อการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน (APSC) จึงเป็นหนึง่ในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียนที่เน้นการสร้างความ
ไว้เนื้อเชื่อใจ เสถียรภาพ และสันติภาพในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขและปราศจากภัยคุกคามรูปแบบดั้งเดิม (Traditional Security) และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-
traditional Security) เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ16 

โดยแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน  (APSC 
Blueprint) ได้ระบุเป้าหมายหลัก 3 ประการ ได้แก่17 

1)  การสร้างประชาคมที่มีกติกา ค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน อันได้แก่การสร้าง
ความเข้าใจในระบบสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของประเทศสมาชิก  การ
ส่งเสริมพัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หลักการประชาธิปไตย การส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การต่อต้านการทุจริต การ
ส่งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เป็นต้น 

2)  การท าให้ประชาคมอาเซียน (AC) มีความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความ
แข็งแกร่ง มีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้สามารถเผชิญกับภัย คุกคามความมั่นคงรูปแบบดั้งเดิม 
และรูปแบบใหม่ รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์  อันได้แก่การร่วมมือเพื่อสร้างมาตรการ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิกและการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีเพื่อป้องกัน
สงครามเพื่อให้ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนสามารถอยู่ด้วยกันโดยสงบสุข นอกจากนี้ยังมี
ความจ าเป็นที่จะต้องขยายความร่วมมือเพื่อต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย 

                                                           
15  บันทึกการเดินทางอาเซียน ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2556 (น. 17). เล่มเดิม. 
16 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน. สืบคน้ 9 มิถุนายน 2558, จาก 

http://www.aseancommunityroadshow.com/asean-community/stability.html 
17 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน. สืบคน้ 9 มิถุนายน 2558, จาก 

http://asean.bangkok.go.th/index.php/2014-02-15-13-59-41/2014-02-15-14-00-47/13-2014-03-20-05-40-52 
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อาชญากรรมข้ามชาติต่าง ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและ
จัดการกับภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ 

3)  การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ ดีกับประชาคมโลก มิตรประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ โดยท าให้ประชาคมอาเซียน (AC) เป็นองค์การที่มีบทบาทในภูมิภาคที่จะช่วยส่งเสริม
เสถียรภาพและความมั่งคั่งของภูมิภาค โดยเน้นการด าเนินการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี ทั้งนี้ การจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) จะ
ช่วยสนับสนุนให้ประชาคมอาเซียนพัฒนาเป็นองค์กรที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยทุกภาคส่วน
ของสังคมจะมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากกระบวนการรวมตัวและการสร้างประชาคม  

2.5.5.2  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Community: ASCC) 
จุดมุ่งหมายในการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASCC) ในปี  

 พ.ศ. 2558 ก็เพื่อมุ่งหวังให้ประชาคมอาเซียนการเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
เป็นสังคมที่มีความเอ้ืออาทรและแบ่งปันกัน การท าให้ประชากรของประชาคมอาเซียนมีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีและมีพัฒนาการในทุก ๆ ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน18 ทั้งนี้เพื่อให้เป้าหมายดังกล่าว
เกิดขึ้นได้ ประชาคมอาเซียนจึงได้จัดท าแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio Community: ASCC Blueprint) ซึ่งประกอบไปด้วยความร่วมมือใน 6 ด้านส าคัญ
ได้แก่ 

1)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development) 
ประชาคมอาเซียนจะส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยการ

ให้ความส าคัญกับการศึกษา เน้นการบูรณาการด้านการศึกษาให้เป็นวาระส าคัญในการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
ส่งเสริมการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยและสร้างความตระหนักรับรู้เร่ืองประชาคมอาเซียนใน
กลุ่มเยาวชนผ่านการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการด้านการโดย
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการศึกษา และได้
ด าเนินงานเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคม สังคมและวัฒนธรรมบางส่วนไปบ้างแล้ว เช่น การหารือ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค 
  

                                                           
18 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน. สืบค้น 9 มิถุนายน 2558, จาก 

http://moac2aec.moac.go.th/ewt_news.php?nid=47 
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2)  การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)  
ประชาคมอาเซียนมีพันธกรณีในการส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชนโดย ลดความยากจนและส่งเสริมการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ มั่นคง ปลอดภัย  และปลอดยาเสพติด การเตรียมความพร้อมเร่ืองภัยพิบัติ และ 
การจัดการกับข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม  

3)  ความยุติธรรมและสิทธิทางสังคม (Social Justice and Rights) 
ประชาคมอาเซียนมีพันธกรณีในการส่งเสริมความยุติธรรม โดยให้สิทธิแก่ประชาชน

ในนโยบายและทุกวิถีของชีวิต ซึ่งรวมถึงสิทธิและสวัสดิการส าหรับกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มที่
อ่อนแอ เชน่ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน  

 4)  ความยั่งยืนดา้นสิ่งแวดล้อม (Ensuring Environmental Sustainability)  
ประชาคมอาเซียนจะมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมสิ่งแวดล้อมโดยการปกป้อง

ทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง การจัดการบริหารและการ
อนุรักษ์ดิน น้ า แร่ธาตุ พลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้ ทรัพยากรชายฝั่ง และทรัพยากร
ทางทะเล รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ าและอากาศ ส าหรับภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้อาเซียนยัง
จะมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก เช่นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  และ 
การลดลงของโอโซน เช่นเดี่ยวกับการพัฒนาและการปรับใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ทั้งนี้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดน (ASEAN 
Agreement on Tran boundary Haze Pollution) คือตัวอย่างของความตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในปี พ.ศ. 2545 ซึ่ง มีวัตถุประสงค์ในการลดมลพิษจากหมอก  

5)  การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity)  
อัตลักษณ์อาเซียนเป็นพื้นฐานส าคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก็คือ  

จารีต ประเพณี ค่านิยม และความเชื่อ รวมทั้งความภูมิใจในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียน 
ทั้งนี้ประชาคมอาเซียนจะส่งเสริมความตระหนัก และการมีค่านิยมร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง
ในทุกชนชั้นของสังคม โดยการส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในด้าน วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ศาสนาและอารยธรรม ซึ่งการรับรู้ดังกล่าวจะสร้างความเข้าใจของประชาชน 
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เปน็เอกลักษณ์ของภูมิภาค และความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก รวมทั้ง สร้างความรู้สึกในการหวงแหนความเป็น
เอกลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน  
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6)  การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)  
การลดช่องว่างทางการพัฒนาคือการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อ ลดช่องว่างทางสังคม 

ระหว่างประเทศสมาชิกเก่า 6 ประเทศ และประเทศสมาชิกใหม่  (CLMV) 4 ประเทศ ได้แก่ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และยังรวมถึงบางพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่
โดดเดี่ยวและยังคงด้อยพัฒนา ทั้งนี้เนื่องมาจากการความเจริญของประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนในแตล่ะประเทศนั้นยังอยู่ในระดับที่แตกตา่งกัน โดยประเทศส่วนมากในประชาคมอาเซียน
ยังอยู่ในระดบัประเทศก าลังพัฒนา ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของประเทศสมาชิกที่มีความก้าวหน้ามากกว่าใน
การที่จะช่วยเหลือประเทศที่ยังมีระดับการพัฒนาที่ต่ ากว่าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศนั้น ๆ ให้สูงขึ้นตามเจตนารมณ์ของการเป็นอาเซียน (Spirit 
of ASEAN)  

2.5.5.3  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนมีพัฒนาการเร่ือยมาเร่ิมตั้งแต่การจัดตั้งเขต

การค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Agreement: AFTA) ในปี พ.ศ. 2535 อีกทั้งความพยายาม
ในส่งเสริมให้มีความร่วมมือครอบคลุมในด้านอ่ืน ๆ เช่นการค้าบริการ การลงทุน ซึ่งได้มีการจัดท า
กรอบความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: 
AFAS) และกรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on the ASEAN 
Investment Area: AIA)ในปี พ.ศ. 2538 และปี พ.ศ. 2541 ตามล าดับ19 จนถึงปัจจุบันที่ได้มีการ
ผลักดันให้เกิดประชาคมอาเซียน (AC) ในปี พ.ศ. 2558 และหนึ่งในเสาหลักของประชาคมอาเซียน
ก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีเป้าหมายในการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกเพื่อเพิ่มอ านาจ
ต่อรองกับคู่ค้า เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจในระดับโลกและส่งเสริมให้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินดี  

ทั้งนี้ในบรรดา 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน (AC) นั้น เสาหลักประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) เป็นเสาหลักที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเพราะมีความชัดเจนในแง่ของเป้าหมาย
และการด าเนินงานในเชิงรูปธรรม อีกทั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมี
ลักษณะส าคัญดังนี้20 
  

                                                           
19  บันทึกการเดินทางอาเซียน ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2556 (น. 20). เล่มเดิม. 
20 Insight: Moving forward with AEC. Retrieved June 8, 2015, from 

http://www.scb.co.th/eic/doc/en/insight/SCB%20Insight%20Feb%202011%20Eng_AEC.pdf 
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1)  มีประชากรรวมกันมากกว่า 580 ล้านคน ซึ่งมากกว่าประชากรของสหภาพยุโรป 
2)  มีขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เท่ากับ  

1.5 ล้านล้าน ดอลลาร์ สหรัฐ หรือเท่ากับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี 
3)  มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเท่ากับ 1.6 ล้านล้าน ดอลลาร์ สหรัฐ หรือมากกว่า

ของราชอาณาจักรไทย 6 เท่า 
4)  มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 

เท่ากับ 50 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 60 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
5)  มีจ านวนนักท่องเที่ยว 65 ล้านคน นับเป็นล าดับที่  2 ในโลกรองจากสาธารณรัฐ

ฝร่ังเศสเท่านั้น 
อย่างไรก็ตามความท้ายอันยิ่งใหญ่ของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

ก็คือ การจัดการกับกฎระเบียบ พิธีการทางการค้า การลงทุนที่แตกต่างกันอย่างมากของแต่ละ
ประเทศสมาชิกให้กลายเป็นระบบเดียวกัน  ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ในทุกประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานทั้งกล่าวเป็นไปอย่างมีทิศทางและมีเป้ าหมายที่ชัดเจน  
ในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) 
ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) คร้ังที่ 13 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ได้มีการ
จัดท าแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint: AEC 
Blueprint) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้ส าเร็จ
ภายในก าหนดเวลาเป้าหมายในปี พ.ศ. 255821 

โดยองค์ประกอบส าคัญของแผนการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่22 
1)  การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) 

เป็นแผนงานเพื่อส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือได้
อย่างเสร ี 

2)  การเป็นภูมิภาคที่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจ (Competitive Economic Region) 
เป็นแผนงานส่งเสริมการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านต่าง ๆ โดยประเทศสมาชิกอาเซียน 
มีพันธะผูกพันที่จะต้องส่งเสริมนโยบายและกฎหมายการแข่งขันด้าน การคุ้มครองผู้บริโภค  
ความร่วมมือด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการภาษี และ 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

                                                           
21  50 ค ากุญแจไขอาเซียน (น. 90). เล่มเดิม. 
22  จาก เรียนรู้สู่อาเซียน (น. 29-30), โดย ธีระ นุชเปี่ยม, 2557, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
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3)  การเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน (Equitable Economic 
Development) เป็นแผนงานส่งเสริมการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจของชาติสมาชิกและลดช่องว่างใน
ด้านการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพื่อให้กิจการในภาคนี้มีส่วนส าคัญในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคนี้โดยรวม 

4)  การเป็นภูมิภาคที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Integration into the Global 
Economy) เป็นแผนงานส่งเสริมการเข้าไป เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก ที่มีตลาดและ
อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงและพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อให้ธุรกิจของอาเซียนสามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาต ิ

ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น หนึ่งในเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ได้แก่การท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียวซึ่งหมายถึงการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจจากขนาดที่ใหญ่ขึ้นของตลาดและฐานการผลิตจาก
การรวมตัวของประชาคมอาเซียน โดยการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวจะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประชาคมอาเซียน จากการรวมทรัพยากรในด้านปัจจัยการผลิต อีก
ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ สินค้า บริการ ก าลังคน ก าลังทุน ตลอดจนความรู้ความสามารถที่สามารถ
ไหลเวียนถึงกันในระหว่างชาติสมาชิก ทั้งนี้ 5 องค์ประกอบส าคัญของการไหลเวียนโดยเสรีได้แก่ 

1)  สินค้า 
แผนงานของการไหลเวียนของสินค้าโดยเสรีคือ การยกเลิกภาษีศุลกากร และการกีดกัน

หรืออุปสรรคทางการค้ารูปแบบอ่ืน ๆ ในระหว่างประเทศสมาชิกส าหรับสินค้าทุกประเภท ยกเว้น
แต่สินค้าในบัญชีรายชื่อสินค้าอ่อนไหวที่ตกลงกันซึ่งอาจสงวนไว้เป็นพิเศษได้  ทั้งนี้แผนงาน
ดังกล่าวจะท าให้ตลาดผู้บริโภคมีขนาดใหญ่ขึ้น และท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการเลือกซื้อสินค้า
อย่างหลากหลายมากขึ้น 

2)  บริการ 
แผนงานของการไหลเวียนของบริการคือ การยกเลิกข้อจ ากัดในการให้บริการข้าม

ประเทศทุกประเภทในประเทศสมาชิก ยกเว้นประเภทบริการที่อ่อนไหวต่อความปลอดภัย และ
ความมั่นคงของประเทศ ทั้งพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกเข้ามาถือหุ้นหรือลงทุนได้ไม่น้อย
กว่า 70 % 
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3)  การลงทุน 
แผนงานของการไหลเวียนการลงทุน ได้แก่การอนุญาตให้มีการโอนเงินทุน ก าไร และ

เงินปันผลในระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี รวมทั้งการก าหนดนโยบายสนับสนุนการลงทุน
ให้มีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน 

4)  ตลาดทุน 
แผนงานของการไหลเวียนของตลาดทุนได้แก่การผลักดันการพัฒนาตลาดทุนอาเซียนที่

บูรณาการการไหลเวียนของเงินทุนในระหว่างประเทศสมาชิกให้เกิดขึ้นโดยง่าย  สะดวก และมี
ประสิทธิภาพ 

5)  วิชาชีพและแรงงานฝีมือ 
แผนงานด้านการไหลเวียนของวิชาชีพและแรงงานฝีมือได้แก่การสนับสนุนการออกวี

ซ่า และในอนุญาตท างานในประเทศสมาชิกส าหรับกลุ่มวิชาชีพ และแรงงานฝีมือ โดยในเบื้องต้นนี้
ได้มีการลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) แล้ว 7 วิชาชีพ  และ  
1 กลุ่มวิชาชีพ 

ทั้งนี้การเปิดเสรีภาคบริการภายใต้แผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 
Blueprint) ได้ด าเนินการตามกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework 
Agreement on Service: AFAS) ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ณ ราชอาณาจักรไทย 
และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2543 อีกทั้งยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมในพิธีสารเมื่อวันที่  
2 กันยายน พ.ศ. 2546  

กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขยายความ
ร่วมมือด้านการค้าบริการที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิก โดยการ
สนับสนุนการลดอุปสรรคด้านการค้าบริการ และเปิดเสรีด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิก
อย่างเต็มที่ในปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติให้อยู่ในรูปของแผนงานที่แสดง 
ให้เห็นถึงวิธีด าเนินการและกรอบเวลาอย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

แผนงานการเปิดตลาดด้านการค้าบริการมีรายละเอียดดังนี้  
1)  ส าหรับสาขาบริการส าคัญ (Priority Sectors) อันได้แก่ การขนส่งทางอากาศ 

คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม สุขภาพ และการท่องเที่ยว ต้องอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามา
ถือหุ้นในนิติบุคคลที่ให้บริการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ในปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) และเพิ่มเป็น
ร้อยละ 70 ในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 
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2)  ส าหรับสาขาโลจิสติกส์ต้องเปิดให้ถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 49 ในปี พ.ศ. 2551 
(ค.ศ. 2008) และเพิ่มเป็นร้อยละ 51 ในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) และเป็นร้อยละ70 ในปี พ.ศ. 2556 
(ค.ศ. 2013) 

3)  ส าหรับสาขาบริการอ่ืน ๆ ต้องเปิดให้ถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 49 ในปี  
 พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) และเพิ่มเป็นร้อยละ 51 ในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) และร้อยละ 70 ภายในปี  
 พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ซึ่งเป็นปีเป้าหมายในจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)23 

ทั้งนี้ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) ประเทศสมาชิกจะได้
เข้าร่วมการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการเป็นรอบ ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตลาดการค้าบริการ
โดยจะมุ่งเน้นการลดหรือยกเลิกข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงตลาดและ
การแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ให้บริการต่างชาติและในประเทศภายใต้หลักการเปิดเสรีก้าวหน้า
อย่างเป็นล าดับ (Progressive Liberalization) โดยประเทศสมาชิกจะต้องเปิดตลาดธุรกิจบริการ
ให้แก่กันมากกว่าที่แต่ละประเทศได้มีข้อตกลงไว้กับองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: 
WTO)  

จากการเจรจาดังกล่าวท าให้ได้ตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการ ซึ่งใน
ปัจจุบันได้สรุปผลการเจรจาการค้าบริการไปแล้ว 5 รอบ และจัดท าข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้า
บริการภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้ว 7 ชุด 
ส่วนข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่  8 ได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยและรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียนได้ลงนามในพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันดังกล่าวแล้วในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
(ASEAN Summit) คร้ังที่ 17 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อย่างไรก็
ตามข้อผูกผันดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากยังรอขั้นตอนทางพิธีการจากกระทรวงการ
ต่างประเทศ เพื่อรับรองความมีผลทางกฎหมายของพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้า
บริการ ชุดที่ 8 โดยข้อผูกพันฯ ชุดที่ 8 มีผลเป็นการขยายธุรกิจบริการเพิ่มเป็น 12 สาขา ดังนี้ บริการ
ธุรกิจ/วิชาชีพ (แพทย์ วิศวกร ทนายความ ฯลฯ) บริการด้านการสื่อสาร/โทรคมนาคม บริการด้าน
การท่องเที่ยว บริการด้านการจัดจ าหน่าย บริการด้านการศึกษา บริการด้านสิ่งแวดล้อม บริการด้าน
การเงิน บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการท่องเที่ยว บริการด้านนันทนาการ บริการด้านการขนส่ง 
และบริการอ่ืน ๆ24 

                                                           
23 จาก 50 ค ากุญแจไขอาเซียน (น. 98-99), โดย กิตติ ประเสริฐสุข, 2556, กรุงเทพฯ: สถาบันทรัพยากร

มนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
24 หลักการและสาระส าคัญของ AFAS. สืบค้น 11 พฤษภาคม 2558, จาก 

http://asean2.zerodns2.com/index.php/blog/2013/08/new2 
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นอกจากการเปิดเสรีภาคบริการแล้วหนึ่งในเป้าหมายของการรวมเป็นตลาดเดียวของ
ประชาคมอาเซียน คือ การไหลเวียนอย่างเสรีของแรงงาน ซึ่งในกรณีนี้ หมายถึงเฉพาะแต่แรงงาน
ในระดับ “วิชาชีพ” โดยวิชาชีพดังกล่าวนั้นหมายความถึงแต่วิชาชีพที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม
ด้านคุณสมบัติของวิชาชีพหรือเอ็มอาร์เอ (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ทั้ งนี้
ข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นกลไกส าคัญภายใต้ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 
(AFAS) ที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของคนที่ท างานอยู่ในวิชาชีพทีส าคัญ โดยในปัจจุบัน
วิชาชีพที่ได้มีท าข้อตกลงย่อมรับร่วมด้านคุณสมบัติวิชาชีพ (MRAs) มีอยู่ด้วยกัน 7 สาขาวิชาชีพ 
และ1 กลุ่มสาขาวิชาชีพ ดังนี้25 

1)  วิศวกรรม (Engineering Services) 
2)  พยาบาล (Nursing Services) 
3)  สถาปัตยกรรม (Architectural Services) 
4)  การส ารวจ (Surveying Qualification) 
5)  บัญช ี(Accountancy Services) 
6)  แพทย์ (Medical Practitioners) 
7)  ทันตแพทย์ (Dental Practitioners) 
8)  การท่องเที่ยว (Tourism Professionals) 
โดยข้อตกลงยอมรับร่วมของวิชาชีพการท่องเที่ยวเป็นการก าหนดมาตรฐานเพื่อให้

บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่อาเซียนก าหนดใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาธุรกิจโรงแรม และสาขาธุรกิจ
ท่องเที่ยว โดยมี 6 แผนก 32 ต าแหน่งงาน ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีในประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน26โดยสาขาธุรกิจโรงแรม 4 แผนก ได้แก่ แผนกต้อนรับ แผนกแม่บ้าน 
แผนกประกอบอาหาร แผนกอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีต าแหน่งงานดังนี้27 

1)  ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ  
2)  ผู้ควบคุมดูแลฝ่ายต้อนรับ 
3)  พนักงานต้อนรับ  
4)  พนักงานรับโทรศัพท์  

                                                           
25 50 ค ากุญแจไขอาเซียน (น. 104-105). เล่มเดิม. 
26  การเสวนาเรื่อง MRAการบริการท่องเที่ยวของอาเซียนกับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย. 

สืบค้น 22 มิถุนายน 2558, จาก http://secretary.mots.go.th/person/download/MRA/Meeting/k_lada.pdf 
27  ตลาดท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน:ไทยได้อะไรจากอาชีพบริการ MRA32 ต าแหน่งงาน.  

สืบค้น 22 มิถุนายน 2558, จาก http://secretary.mots.go.th/person/download/MRA/Meeting/MOTS.pdf 
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5)  พนักงานยกกระเป๋า 
6)  ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน 
7)  ผู้จัดการฝ่ายซักรีด  
8)  ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก  
9)  พนักงานซักรีด  
10)  พนักงานดูแลห้องพัก  
11)  พนักงานท าความสะอาด 
12)  หัวหน้าพ่อครัว  
13)  พ่อครัวแต่ละงาน  
14)  ผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร  
15)  พ่อครัวงานขนมหวาน  
16)  ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน  
17)  งานขนมปัง 
18)  งานเน้ือ 
19)  ผู้อ านวยการแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม  
20)  ผู้จัดการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
21)  หัวหน้าพนักงานบริกร 
22)  พนักงานผสมเคร่ืองดื่ม 
23)  พนักงานบริกร 
ส าหรับสาขาธุรกิจ 2 แผนก ได้แก่ แผนกธุรกิจน าเที่ยว แผนกบริการธุรกิจน าเที่ยว 
24)  ผู้จัดการทั่วไป 
25)  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 
26)  หัวหน้าผู้แนะน าการเดินทาง  
27)  ผู้แนะน าการเดินทาง 
28)  ผู้จัดการธุรกิจ  
29)  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 
30)  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
31)  ผู้จัดการฝ่ายตั๋ว  
32)  ผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยว 
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2.6  หลักการและสาระส าคัญของข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ  (Mutual 
Recognition Arrangements: MRAs) 

การเคลื่อนย้ายวิชาชีพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมด้าน
คุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) เป็นส่วนหนึ่งของกรอบแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ที่มีวัตถุประสงค์ในการมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ทั้งนี้การจัดท าข้อตกลง
ยอมรับร่วมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นผลมาจาก
การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) คร้ังที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ณ เกาะบาหลี 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยการตกลงดังกล่าวเป็นไปเพื่อการอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
นักวิชาชีพอาเซียน 

ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) 
เป็นกลไกลส าคัญภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) ที่จะท าให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีของวิชาชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โดยข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) เป็นข้อตกลงที่เกี่ยวกับการ
แสวงหาจุดยอมรับร่วมกันเร่ืองคุณสมบัติของวิชาชีพในกลุ่มวิชาชีพต่าง  ๆ ที่ส าคัญ เพื่อท าการ
ก าหนดคุณสมบัติ ร่วมกันของแต่ละสาขาวิชาชีพ  อันได้แก่คุณสมบัติด้านการศึกษา  และ
ประสบการณ์การท างาน ในการได้รับอนุญาตให้เข้าไปท างานในประเทศ ๆ หนึ่ง ซึ่งเร่ืองดังกล่าว
ช่วยให้นักวิชาชีพในภูมิภาคอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปท างานในประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อ่ืน ๆ ได้สะดวกมากขึ้น  

โดยในมาตรา V ของกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) ได้บัญญัติว่า 
“สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศจะให้การยอมรับในวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์ที่ได้รับและ
คุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อก าหนดหรือใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ได้รับในประเทศสมาชิกอ่ืน 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้แก่ผู้ให้บริการการยอมรับดังกล่าวจะต้อง
ท าอยู่บนพื้นฐานของความตกลงกับประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องหรืออาจให้การยอมรับโดยอิสระ”28 

Article V of AFAS  
“ ASEAN Member States may recognise the education or experience obtained, 

requirements met, and license or certification granted in other ASEAN Member States, for the 
purpose of licensing or certification of service suppliers” 

                                                           
28  มาตรฐานร่วมส าหรับวิชาชีพที่ท างานได้ในประเทศ AEC. สืบค้น 11 พฤษภาคม 2558 , จาก 

https://wiki.stjohn.ac.th/groups/aec/wiki/0c7e7/_AEC_.html 
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ดังกล่าวมาตรา 5 ของกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) ได้ก าหนดให้
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด าจะเนินการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติ
ของวิชาชีพ (MRAs) โดยสมัครใจ เพื่อให้ประเทศสมาชิกที่ท าข้อตกลงยอมรับร่วม รับรอง  
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ คุณสมบัติ ใบอนุญาต หรือใบรับรองที่หน่วยงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่ใน
ประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ออกให้แก่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ในการประกอบวิชาชีพเดียวกันในประเทศ
ของตนอย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบภายในของประเทศตน 

อย่างไรก็ตามการเปิดเสรีแรงงานอาเซียนเป็นการเปิดเสรีเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือ  
(Skilled Labor) และผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional) เท่านั้น ไม่รวมถึงแรงงานไร้ฝีมือหรือแรงงาน
ต่างด้าว (Unskilled Labor) นอกจากนี้รูปแบบของการเปิดเสรีแรงงานจะเป็นลักษณะของการท า
ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ คือผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติ
ของวิชาชีพโดยหน่วยงานที่มีอ านาจในประเทศของตน จะได้รับการยอมรับในด้านคุณสมบัติ 
นักวิชาชีพดังกล่าวโดยหน่วยงานที่มีอ านาจในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอ่ืน ๆ ด้วย 
แต่อย่างไรก็ตามนักวิชาชีพคนนั้นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศที่จะเข้าไปท างาน 
ซึ่งการมีข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกในการเคลื่ อนย้ายนักวิชาชีพภายใน
ภูมิภาค  

ทั้งนี้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ได้เร่ิมเจรจาและจัดท า
ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และในปัจจุบัน
ประเทศสมาชิกได้มีการลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไปแล้วใน 7 สาขาวิชาชีพ และ  
1 สาขากลุ่มวิชาชีพดังนี้29 

1)  ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพวิศวกรรม ลงนามเมื่อวันที่  
9 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย 

2)  ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพพยาบาล ลงนามเมื่อวันที่  
8 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ณ เมืองเชบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

3)  ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม ลงนามเมื่อ
วันที ่19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

4)  กรอบความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในคุณสมบัติวิชาชีพด้านการส ารวจ ลงนาม
เมื่อวันที ่19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

5)  กรอบความตกลงว่าด้วยข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพบัญชี   
ลงนามเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ จังหวัดเพชรบุร ีราชอาณาจักรไทย 
                                                           

29 50 ค ากุญแจไขอาเซียน (น. 104-105). เล่มเดิม. 
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6)  ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพแพทย์  ลงนามเมื่อวันที่  
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ จังหวัดเพชรบุร ีราชอาณาจักรไทย 

7)  ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพทันตแพทย์  ลงนามเมื่อวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ จังหวัดเพชรบุรี ราชอาณาจักรไทย 

8)  ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพท่องเที่ยว ลงนามเมื่อวันที่  
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

โดยดังต่อไปนี้ เป็นการสรุปหลักการจากการศึกษาจากข้อตกลงยอมรับร่วมด้าน
คุณสมบัติของวิชาชีพใน 7 สาขาวิชาชีพ และ1 สาขากลุ่มวิชาชีพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.6.1  ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนสาขาวิศวกรรม (ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services) 

1)  วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ คือ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพบริการวิศวกรรม 

และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อที่จะส่งเสริมการยอมรับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านมาตรฐานและ
คุณสมบัติ 

2)  หลักการ 
มีหลักการ คือ เปิดให้วิศวกรที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดสามารถจดทะเบียนเป็นวิศวกร

วิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer: ACPE) ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวก
ในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอ่ืน
ได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ซึ่งบางประเทศรวมทั้งไทยก าหนดให้
วิศวกรอาเซียนต้องปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรท้องถิ่น โดยวิศวกรที่ต้องการจดทะเบียนดังกล่าวต้อง
ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการก ากับดูแล (Monitoring Committee: MC) ในแต่ละประเทศ  
ซึ่งในส่วนของประเทศไทยจะด าเนินการโดยสภาวิศวกร ส าหรับการด าเนินงานในเร่ืองนี้ของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพ
อ า เ ซี ย น  ( ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee: ACPECC)  
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการก ากับดูแลของประเทศสมาชิก 

3)  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
ประโยชน์ คือ วิศวกรวิชาชีพมีสิทธิขออนุญาตองค์กรก ากับดูแลวิชาชีพวิศวกรใน

ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศนั้น ๆ ได้ 
ทั้งนี้  วิศวกรอาเซียนที่ได้รับอนุญาตจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน 
(Registered Foreign Professional Engineer) ซึ่งจะสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรในประเทศนั้น ๆ ได ้
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ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ด้วย ซึ่งบางประเทศรวมทั้ง
ราชอาณาจักรไทยจะก าหนดให้ต้องท างานร่วมกับวิศวกรที่มีใบอนุญาตของประเทศนั้น ๆ  

4)  คุณสมบัติในการเป็นวิศวกรต่างชาติ 
วิศวกรวิชาชีพคือผู้ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
4.1)  ส าเร็จระดับปริญญาทางวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับโดยองค์กรด้านการรับรอง

วิศวกรรมวิชาชีพไม่ว่าจะในประเทศแหล่งก าเนิดหรือประเทศผู้รับ หรือที่ได้รับการประเมินและ
ยอมรับว่าเทียบเท่ากับระดับการศึกษาดังกล่าว 

4.2)  มีการขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาตที่ยังมีผลในปัจจุบันเพื่อประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมในประเทศแหล่งก าเนิดซึ่งออกให้โดยผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพ (Professional 
Regulatory Authority: PRA) ของประเทศสมาชิกอาเซียน และสอดคล้องกับนโยบายของตนด้าน
การขึ้นทะเบียน/การอนุญาต/การรับรองในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

4.3)  มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและมีความหลากหลายมาไม่ต่ ากว่า 7 ปี หลังจบ
การศึกษา ทั้งนี้ จะต้องได้รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัดอย่างน้อย 2 ปี 

4.4)  ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  (Continuing 
professional development: CPD) ของประเทศแหล่งก าเนิดในระดับที่น่าพอใจ 

4.5)  ได้รับใบรับรองจากผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศ
แหล่งก าเนิดและไม่มีประวัติการกระท าผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ ระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะมีสิทธิขอ
สมัครต่อคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) เพื่อได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ภายใต้ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN 
Chartered Professional Engineers Register: ACPER) 

5)  กลไกการด าเนินงาน 
ผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ประเทศไทย คือ สภาวิศวกร มีความรับผิดชอบ

ดังต่อไปนี้ 
5.1)  พิจารณาค าขอและอนุญาตให้วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ประกอบวิชาชีพใน

ฐานะเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer: RFPE) 
โดยจะต้องไม่เป็นการประกอบวิชาชีพเพียงล าพัง แต่จะต้องประกอบวิชาชีพร่วมกับวิศวกรวิชาชีพ
ท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายของประเทศผู้รับภายใต้บังคับของกฎหมายและระเบียบภายในและที่
สามารถน ามาใช้บังคับได้ และไม่เป็นการยื่นแบบทางวิศวกรรมต่อผู้มีอ านาจตามกฎหมายของ
ประเทศผู้รับตามที่ก าหนดโดยข้อตกลงฯ นี ้
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5.2)  ติดตามตรวจสอบและประเมินการประกอบวิชาชีพของวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว  
จดทะเบียน (RFPEs) และท าให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติสอดคล้องกับข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าว 

5.3)  รายงานต่อองค์กรท้องถิ่นและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเร่ืองความคืบหน้า
การด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าว 

5.4)  รักษามาตรฐานระดับสูงของการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณด้านวิศวกรรม 
5.5)  แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างทันทีต่อเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานด้าน

วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) เมื่อวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) ได้ละเมิด
ข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าว หรือเมื่อวิศวกรวิชาชีพผู้ซึ่งเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ไม่มี
คุณสมบัติเป็นผู้ที่จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอย่างอิสระในประเทศแหล่งก าเนิดไม่ปฏิบัติ
สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศแหล่งก าเนิดในระดับที่
น่าพอใจ หรือได้กระท าผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ไม่ว่าจะใน
ประเทศแหล่งก าเนิดหรือประเทศผู้รับที่ซึ่งการกระท าผิดนั้นได้น าไปสู่การถอดถอนจากทะเบียน
หรือระงับการประกอบวิชาชีพ 

5.6)  เตรียมการด้านกฎและระเบียบเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงฯ ได้ 
5.7)  แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมาย ข้อปฏิบัติ และความคืบหน้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมภายในภูมิภาค โดยมีความมุ่งหวังในการปรับให้สอดคล้องกันและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกับมาตรฐานในระดับภูมิภาค และ/หรือระหว่างประเทศ 

2.6.2  ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนสาขาการพยาบาล (ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services) 

1)  วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของข้อตกลงดังกล่าวคือ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายวิชาชีพ

พยาบาลภายในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความช านาญเร่ือง
มาตรฐานและคุณสมบัติ เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับการให้บริการวิชาชีพ
พยาบาล และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาและการฝึกฝนของวิชาชีพพยาบาล 

2)  หลักการ 
มีหลักการคือ เปิดให้พยาบาลที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดสามารถจดทะเบียนหรือขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอ่ืน ได้โดย
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ด้วย โดยพยาบาลต่างชาติที่ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในประเทศอื่นต้องผ่านการประเมินและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานก ากับดูแล
ในประเทศที่รับให้ท างาน (ของราชอาณาจักรไทยคือ สภาการพยาบาล) 
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3)  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพการ

พยาบาลของอาเซียน จะช่วยให้พยาบาลที่มีใบอนุญาตในประเทศเดิมและมีประสบการณ์สามารถ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอ่ืนได้สะดวกขึ้น 
โดยลดขั้นตอนในการตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพ  อย่างไรก็ตาม 
พยาบาลต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ด้วย 

4)  คุณสมบัติการเป็นพยาบาลต่างชาติ 
พยาบาลวิชาชีพต่างชาติสามารถขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

พยาบาลในประเทศผู้รับ เพื่อเข้าไปประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศนั้นได้ โดยต้องเป็นไปตาม 
กฎหมาย ข้อบังคับของประเทศผู้รับ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า พยาบาลวิชาชีพต่างชาติต้อง 

4.1)  ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล 
4.2)  จดทะเบียน และ/หรือได้รับใบอนุญาตจากประเทศแหล่งก าเนิดที่ยังมีผลใน

ปัจจุบัน 
4.3)  มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง ก่อนที่จะ

สมัครขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต 
4.4)  ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  (CPD) ของ

ประเทศแหล่งก าเนิดในระดับที่น่าพอใจ 
4.5)  ได้ รับใบรับรองจากผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพพยาบาล  (Nursing 

Regulatory Authority: NRA) ของประเทศแหล่งก าเนิดว่าไม่มีประวัติการกระท าผิดอย่างร้ายแรง
ด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ในการประกอบ
วิชาชีพพยาบาล 

4.6)  มีคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด เช่น ต้องแสดงผลตรวจร่างกายหรือผ่านการ
ทดสอบสมรรถภาพ หรือข้อก าหนดอ่ืนใดตามที่หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพพยาบาลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศผู้รับเห็นสมควรในการก าหนดคุณสมบัติของการขอขึ้น
ทะเบียน และ/หรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล 

5)  กลไกการด าเนินงาน 
หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพพยาบาล (NRA) หมายถึงหน่วยงานที่ได้รับอ านาจจาก

รัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิก  ให้มีหน้ าที่ ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพพยาบาล  
ของราชอาณาจักรไทย คือ สภาการพยาบาล ซึ่งมีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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5.1)  ประเมินคุณสมบัติและประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพต่างชาติ 
5.2)  ขึ้นทะเบียน และ/หรือออกใบอนุญาตให้พยาบาลวิชาชีพต่างชาติในการเข้ามา

ประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศผู้รับ 
5.3)  ติดตามตรวจสอบและประเมินการประกอบวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพต่างชาติ  

ที่ได้จดทะเบียน และ/หรือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล 
5.4)  ตรวจสอบติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่าพยาบาลต่างชาติจะรักษามาตรฐานการปฏิบัติ 
วิชาชีพพยาบาลที่สอดคล้องกับหลักประพฤติปฏิบัติด้านวิชาชีพของประเทศผู้รับกลไก

การด าเนินงานมีคณะกรรมการประสานงานด้านพยาบาลวิชาชีพอาเซียนประกอบด้วยผู้แทนจาก
หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพพยาบาลและ/หรือหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสมของประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เข้าร่วมข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการนี้มีการประชุมกัน 
เป็นประจ า เพื่อ 

1. อ านวยความสะดวกในด าเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว 
2. สร้างความเข้าในร่วมกันทั้งด้านนโยบาย กระบวนการและการปฏิบัติในการพัฒนา

และส่งเสริมกลยุทธ์ในการด าเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว 
3. ร่วมกันคิดค้นกระบวนการเพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ

ยอมรบัร่วมกันส าหรับการด าเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว 
4. ติดตามการเปลี่ยนแปลงเร่ืองกฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติของแต่ละประเทศผู้รับ 
5. ติดตามตรวจสอบร่วมกันอย่างต่อเน่ือง และแลกเปลี่ยนข้อมูล 
6. ท าหน้าที่ในการแก้ไขระงับข้อพิพาทที่ เกิดจากการด าเนินการตามข้อตกลงนี้  

ซึ่งข้อพิพาทดังกล่าวถูกส่งมาจากหน่วยงานก ากับดูแลพยาบาลวิชาชีพจากประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่เข้าร่วม 

7. หารือประเด็นโครงการเสริมสร้างความสามารถ 
2.6.3  ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนสาขาสถาปัตยกรรม 

(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services) 
ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนสาขาสถาปัตยกรรมและ

กรอบความตกลงส าหรับการยอมรับร่วมในคุณสมบัติวิชาชีพด้านการส ารวจ ได้ถูกลงนามเมื่อวันที่ 
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
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1)  วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของข้อตกลงดังกล่าว คือ เพื่ออานวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายนัก

วิชาชีพบริการสถาปัตยกรรมและเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อที่จะส่งเสริมการยอมรับแนวปฏิบัติที่ดี
ที่สุดด้านมาตรฐานและคุณสมบัติ เพื่อสร้างความร่วมมือของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมทั้งในเร่ืองของการใช้ทรัพยากร และผลประโยชน์โดยผ่านความ
ร่วมมือด้านการวิจัย และเพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวก รวมทั้งจัดตั้งการยอมรับซึ่งกันและกัน
ของสถาปนิก ตลอดจนจัดท ามาตรฐานและข้อตกลงร่วมกันในการเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2)  หลักการ  
มีหลักการคือ เปิดให้สถาปนิกที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดสามารถจดทะเบียนเป็น

สถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect: AA) ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอ่ืนได้ โดยต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ซึ่งบางประเทศรวมทั้งราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดให้
สถาปนิกอาเซียนต้องปฏิบัติงานร่วมกับสถาปนิกท้องถิ่น โดยการจดทะเบียนดังกล่าวต้องผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการก ากับดูแล (Monitoring Committee) ในแต่ละประเทศ ซึ่งในส่วนของ
ราชอาณาจักรไทยจะด า เนินการโดยสภาสถาปนิก ส่วนการด าเนินงานในเร่ืองนี้ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะอยู่ภายใต้การดูแลของสภาสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect Council: 
ACC) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการก ากับดูแลของประเทศสมาชิก30 

3)  ประโยชน์ที่จะได้รับ  
ประโยชน์ที่จะได้รับคือ สถาปนิกวิชาชีพมีสิทธิขออนุญาตองค์กรก ากับดูแลวิชาชีพ 

สถาปนิกในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมใน
ประเทศนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้สถาปนิกอาเซียนที่ได้รับอนุญาต จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกต่างด้าวจด
ทะเบียน (Registered Foreign Architect: RFA) ซึ่งจะสามารถประกอบวิชาชีพสถาปนิกในประเทศ
นั้น ๆ ได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ด้วย ซึ่งบางประเทศ 
รวมทั้งราชอาณาจักรไทยก าหนดให้ต้องท างานร่วมกับสถาปนิกที่มีใบอนุญาตของประเทศนั้น ๆ  
  

                                                           
30  จาก โครงการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (Preparation 

for Flow of Labor in the ASEAN Community) (รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์) (น. 8-10), โดย ศูนย์บริการ
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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4)  คุณสมบัติในการเป็นสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน 
4.1)  ส าเร็จระดับปริญญาทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยอมรับโดยองค์กรด้านการ

รับรองสถาปัตยกรรมวิชาชีพ ไม่ว่าจะในประเทศแหล่งก าเนิดหรือประเทศผู้รับ หรือที่ได้รับการ
ประเมินและยอมรับว่าเทียบเท่ากับระดับการศึกษาดังกล่าว การศึกษาสถาปัตยกรรมต้องมีจ านวน
ไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษาในระบบภาคการศึกษาปกติ ซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
แล้วในประเทศแหล่งก าเนิดหรือการได้รับการยอมรับให้เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง 

4.2)  มีการขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาตที่ยังมีผลในปัจจุบันเพื่อประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมในประเทศแหล่งก าเนิดซึ่งออกให้โดยผู้มีอ านาจกากับดูแลด้านวิชาชีพ (Professional 
Regulatory Authority: PRA) ของประเทศสมาชิกอาเซียน และสอดคล้องกับนโยบายของตนด้าน
การขึ้นทะเบียน/การอนุญาต/การรับรองในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือคณะกรรมการ
ติดตาม 

4.3)  มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและมีความหลากหลายในงานมาไม่ต่ ากว่า 10 ปี 
หลังจบการศึกษา ทั้งนี้ต้องท างานอย่างต่อเน่ืองโดยตลอด 5 ปีในขณะที่ถือใบอนุญาตและจะต้องได้
รับผิดชอบงานด้านสถาปัตยกรรมที่เด่นชัดตามที่ระบุในภาคผนวก 4ตัวอย่างที่ 3 แล้วอย่างน้อย 2 ปีด้วย 

4.4)  ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของ
ประเทศแหล่งก าเนิดในระดับที่น่าพอใจ 

4.5)  ได้รับใบรับรองจากผู้มีอ านาจกากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศ
แหล่งก าเนิดและไม่มีประวัติการกระท าผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ ระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

4.6)  ปฏิบัติตามข้อตกลงอ่ืนที่ผ่านการเห็นชอบร่วมกันของสภาสถาปนิกอาเซียน 
(AAC) จะมีสิทธิขอสมัครต่อสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC) เพื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิก
วิชาชีพอาเซียน (AA) ภายใต้ทะเบียนสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Architect Register: AAR)
สถาปนิกวิชาชีพ ผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและปฏิบัติสอดคล้องตามแนวทางด้านหลักเกณฑ์และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติตามภาคผนวก 2 และบรรลุถ้อยแถลงด้านการประเมินตามภาคผนวก 3 เมื่อได้รับ
และช าระค่าธรรมเนียมแล้วได้บรรจุภายใต้ทะเบียนสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AAR) และมีฐานะ
เป็นสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ทั้งนี้  สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) จะประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมได้เฉพาะในขอบข่ายงานที่ได้รับอนุญาตตามความช านาญของสถาปนิกวิชาชีพผู้นั้น
ภายใต้ข้อตกลงนี้เท่านัน้ 
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5)  กลไกการด าเนินงาน 
หน่วยงานก ากับดูแลสถาปนิกวิชาชีพ (PRA) หมายถึงหน่วยงานที่ได้รับอ านาจจาก

รัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิก ให้มีหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพสถาปนิกส าหรับ
ราชอาณาจักรไทยหน่วยงานดังกล่าวคือสภาสถาปนิก ซึ่งมีความรับผิดชอบดังนี้ 

5.1)  พิจารณาค าขอและอนุญาตให้สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ประกอบวิชาชีพใน
ฐานะเป็นสถาปนิกวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFA) โดยจะประกอบวิชาชีพอย่างอิสระหรือ
ร่วมกับสถาปนิกท้องถิ่น ในประเทศผู้รับจ านวนมากกว่าหนึ่งหรือมากกว่าโดยขึ้นอยู่กับกฎหมาย
ภายในของประเทศผู้รับก าหนด 

5.2)  ติดตามตรวจสอบและประเมินการประกอบวิชาชีพของสถาปนิกวิชาชีพต่างด้าว
จดทะเบียน (RFA) ว่าได้ปฏิบัติสอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าว 

5.3)  รายงานต่อองค์กรท้องถิ่นและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเร่ืองความคืบหน้า
การด าเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว 

5.4)  รักษามาตรฐานระดับสูงของการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณด้าน
สถาปัตยกรรม 

5.5)  แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างทันทีต่อเลขาธิการสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC) 
เมื่อสถาปนิกวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFA) ได้ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวหรือเมื่อสถาปนิกวิชาชีพ
ผู้ซึ่งเป็นสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่จะประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
อย่างอิสระในประเทศแหล่งก าเนิด ไม่ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(CPD) ของประเทศแหล่งก าเนิดในระดับที่น่าพอใจ หรือได้กระท าผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค 
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ไม่ว่าจะในประเทศแหล่งก าเนิดหรือประเทศผู้รับที่ซึ่งการ
กระท าผิดนัน้ได้น าไปสู่การถอดถอนจากทะเบียนหรือระงับการประกอบวิชาชีพ 

5.6)  เตรียมการด้านกฎและระเบียบเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวได้ 
5.7)  แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมาย ข้อปฏิบัติ และความคืบหน้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในภูมิภาค โดยมีความมุ่งหวังในการปรับให้สอดคล้องกันและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกับมาตรฐานในระดับภูมิภาค และ/หรือระหว่างประเทศ 

โดยกลไกการด าเนินงานดังกล่าวนั้นจะมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC) ซึ่งมี
หน้าที่ 
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1)  ท าให้มั่นใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพทุกคนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในฐานะสถาปนิก
วิชาชีพอาเซียน (AA) โดยเลขาธิการสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC) จะปฏิบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขที่
ระบุในข้อตกลงดังกล่าว และผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้แสดงให้ทราบว่าได้ด าเนินการ
สอดคล้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ตามที่แสดงในภาคผนวก 2, 3 และ4 

2)  ท าให้มั่นใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพที่สมัครขอขึ้นทะเบียนในฐานะสถาปนิกวิชาชีพ
อาเซียน (AA) จะต้องแสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศแหล่งก าเนิดในระดับที่น่าพอใจ 

3)  ท าให้มั่น ใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยเลขาธิการสภา
สถาปนิกอาเซียน (AAC) เป็นสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ยังคงสมัครขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน
อยู่เป็นระยะ และในการนี้ แสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องของประเทศแหล่งก าเนิดในระดับที่น่าพอใจ 

4)  ท าให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติและเกิดผลตามการเปลี่ยนแปลงที่ตกลงภายใต้ข้อ 6.3 
ตามที่ก าหนดโดยสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC) 

5)  ออกใบรับรองสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและจัดหา 
แนะน ากรณีที่สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ต้องการถาม 

6)  แจ้งสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC) และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC) ของ
ประเทศแหล่งก าเนิดกรณีมีผู้ที่ไม่ใช่สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ประกอบวิชาชีพในประเทศ
ผู้รับ 

2.6.4  กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนด้านการส ารวจ 
(ASEAN Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications) 

1)  วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงนี้ คือ เพื่อสร้างกรอบและก าหนดหลักการพื้นฐาน

ส าหรับองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ ใช้ปฏิบัติตามในการเจรจาข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของ
นักวิชาชีพระหว่างกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย เพื่อให้เกิดความราบร่ืนในการ
ท าข้อตกลงยอมรับร่วมและเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพทางด้านการส ารวจ เนื่องจากเป็นที่ยอมรับว่า
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการเรียกชื่อและมีเงื่อนไขต่างกันส าหรับวิชาชีพ
ทางด้านการส ารวจ และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส่งเสริมความเชื่อมั่น และการยอมรับแนวปฏิบัติที่ดี
ที่สุด ทั้งด้านมาตรฐานและคุณสมบัติทางการส ารวจ 
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2)  หลักการ 
มีหลักการ คือ ก าหนดแนวทางเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาข้อตกลงยอมรับร่วมด้าน

คุณสมบัติของนักวิชาชีพด้านการส ารวจในอนาคตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่ว่าจะเป็นการ
เจรจาสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย โดยวางหลักเกณฑ์พื้นฐานส าหรับการยอมรับ ซึ่งประกอบด้วย
หลักเกณฑ์เร่ืองการศึกษา การสอบ ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ ระบบข้อมูลเอกสาร 
ระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม มาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้ข้อตกลงยอมรับร่วมที่จะจัดท า
ขึ้นในอนาคตจะต้องไม่ลดทอนสิทธิ อ านาจ หน้าที่ของสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่ละ
ประเทศในการก ากับดูแลและออกกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายภายใน แต่ต้องไม่สร้างอุปสรรคที่เกิน
จ าเป็น โดยการออกใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียนของนักส ารวจอาเซียนจะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศด้วย นอกจากนี้ กรอบข้อตกลงได้ก าหนดกรอบการด าเนินการ
และขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบสาขาการส ารวจในส่วนของราชอาณาจักรไทย 
องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบก ากับดูแลการประกอบการบริการด้านส ารวจและขึ้นทะเบียน/
ออกใบอนุญาตนักส ารวจ คือ สภาวิศวกร 

3)  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
ประโยชน์ คือ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าไปท างานของวิชาชีพนี้ในอนาคต 

เมื่อสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใดมีความพร้อมก็สามารถเข้าร่วมเจรจายอมรับคุณสมบัติ
ของกันและกันได้โดยใช้กรอบข้อตกลงนี้เป็นพื้นฐานในการเจรจา โดยในระหว่างนี้ประเทศที่ยัง 
ไม่พร้อมก็สามารถศึกษากรอบข้อตกลงนี้ และใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของตน 
ทั้งในแง่การส่งบุคลากรออกไปและการรับมือกับบุคลากรจากต่างประเทศที่อาจจะเข้ามาท างาน 

4)  หลักเกณฑ์ยอมรบัร่วมกันในคุณสมบัติของวิชาชีพช่างส ารวจ 
4.1)  ด้านการศึกษา 

ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ท าการตกลงว่า ผู้ขอรับการยอมรับต้อง
ได้รับการศึกษาตามเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้อยู่ในประเทศต้นสังกัดที่อนุญาตการยอมรับเป็นคร้ังแรก 
ณ เวลาที่ให้การยอมรับนั้น โดยหนังสือรับรองการศึกษาอาจถูกประเมินโดยประเทศผู้รับและ
ยอมรับว่าผ่านเกณฑ์เงื่อนไขทางการศึกษาของประเทศผู้รับ 

4.2)  การสอบ 
4.2.1)  ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตระหนักว่าอาจมีความ

จ าเป็นที่ต้องให้ผู้ขอผ่านการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่ก าหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า 
ผู้ขอมีความรู้เพียงพอตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักปฏิบัติที่สัมพันธ์กับระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติของประเทศผู้รับ 
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4.2.2)  ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตกลงว่าผู้ขอซึ่งได้รับการ
ยอมรับโดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในประเทศต้นสังกัดของผู้ขอ อาจไม่ต้องถูกให้เข้าสอบในการ
สอบรับรองคุณวุฒิทั้งหมด (ถ้ามี) ในการที่จะได้รับการยอมรับในประเทศผู้รับหากเห็นว่าเงื่อนไข
ทางการศึกษาและวิชาชีพเป็นไปตามที่ประเทศผู้รับก าหนด 

4.3)  ประสบการณ์  
4.3.1)  ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจตกลงว่าระยะเวลา 

ขั้นต่ าของประสบการณ์ด้านส ารวจภายหลังส าเร็จการศึกษา เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการยอมรับ 
ปริมาณและลักษณะงานที่มีประสบการณ์ที่ต้องผ่านจะต้องเทียบได้กับเงื่อนไขประสบการณ์ของ
ประเทศผู้รับที่จะให้การยอมรับ 

4.3.2)  ถ้าปริมาณหรือลักษณะงานที่ผู้ขอมีประสบการณ์ในประเทศต้นสังกัด
ไม่ได้ตามเงื่อนไขของประเทศผู้รับ ผู้ขออาจได้รับความยินยอมให้หาประสบการณ์ให้ครบสมบูรณ์
ตามก าหนดในประเทศผู้รับก่อนที่จะได้รับสิทธิ์การยอมรบัในประเทศผู้รับ 

5)  กลไกการด าเนินงาน 
องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบก ากับดูแลการประกอบการบริการด้านส ารวจ และ

ขึ้นทะเบียน/ออกใบอนุญาตนักส ารวจ ส าหรับราชอาณาจักรไทยคือ สภาวิศวกร ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ 
5.1)  เจรจาหาข้อตกลงและจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมที่จะต้องด าเนินการตามมา  

ในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี กับองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ รับผิดชอบก ากับดูแลการประกอบการ
บริการด้านส ารวจของแต่ละประเทศ 

5.2)  ควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติของนักวิชาชีพส ารวจที่ได้รับการยอมรับภายใต้
ข้อตกลงยอมรับร่วมใด ๆ  

5.3)  ส่งเสริมการศึกษาต่อเน่ืองและการพัฒนาวิชาชีพ 
5.4)  ด ารงรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติที่ดีซึ่งรวมถึงมาตรฐานที่สูงของการประพฤติปฏิบัติ

ในด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณด้านการส ารวจ 
5.5)  แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย การปฏิบัติและการพัฒนาในการประกอบ

วิชาชีพส ารวจ ภายในขอบเขตอ านาจของตน  
2.6.5  ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนสาขาวิชาชีพแพทย์ (ASEAN 

Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners) 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน อ. ชะอ า จ. เพชรบุรี 

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามความตกลงด้านเศรษฐกิจในกรอบอาเซียนอันได้แก่ข้อตกลง
ยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพแพทย์เพื่อให้ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ยอมรับร่วมกันในเร่ืองคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น การศึกษา และประสบการณ์การ
ท างาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นเงื่อนไขในการได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพแพทย์  เพื่อให้
บุคลากรเหล่านี้  สามารถยื่นค าขอใบอนุญาต โดยไม่เสียเวลาตรวจสอบคุณสมบัติซ้ า  ทั้งนี้  
ผู้ประกอบวิชาชีพยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อก าหนดของประเทศที่เข้าไปท างาน เช่น การ
สอบ การขึ้นทะเบียน หรือการขอใบอนุญาตท างาน เป็นต้น 

1)  วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของข้อตกลงดังกล่าว คือ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายแพทย์

ภายในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความช านาญเร่ือง
มาตรฐานและคุณสมบัติ เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับการให้บริการวิชาชีพ
แพทย์และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาและการฝึกฝนของแพทย์ 

2)  หลักการ 
หลักการคือเปิดให้แพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดสามารถจดทะเบียนหรือขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้โดยต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ซึ่งแพทย์ต่างชาติที่ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพในประเทศอ่ืนต้องผ่านการประเมินและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลใน
ประเทศที่รับให้ท างาน ของราชอาณาจักรไทย คือแพทย์สภา และกระทรวงสาธารณสุข โดยการ
ด าเนินงานในเร่ืองนี้ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านวิชาชีพแพทย์อาเซียน  (ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical 
Practitioners: AJCCM) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานก ากับดูแลของประเทศสมาชิก 

3)  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
ประโยชน์ที่จะได้รับ จากการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพแพทย์

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือการช่วยให้แพทย์ที่มีใบอนุญาตในประเทศเดิมและมี
ประสบการณ์สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอ่ืนได้สะดวกขึ้น โดยลดขั้นตอนในการตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทาง
วิชาชีพ อย่างไรก็ตาม แพทย์ต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ด้วย 
เช่น ในกรณีของราชอาณาจักรไทย แพทย์ต่างชาติจะต้องปฏิบัติเหมือนคนไทยคือต้องผ่านการสอบ
เพื่อให้ได้ใบอนุญาต 
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4)  คุณสมบัติในการเป็นแพทย์ต่างชาต ิ
แพทย์ต่างชาติสามารถขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ใน

ประเทศผู้รับ เพื่อเข้าไปประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศนั้นได้  โดยต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ
ภายในของประเทศผู้รับ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า แพทย์ต่างชาติต้อง 

4.1)  ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพแพทย์ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้าน
วิชาชีพแพทย์ (Professional Medical Regulatory Authority: PMRA) ของประเทศแหล่งก าเนิดและ
ประเทศผู้รับ 

4.2)  จดทะเบียน และ/หรือได้รับใบอนุญาตจากประเทศแหล่งก า เนิดที่ยังมีผล 
ในปัจจุบัน 

4.3)  มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพแพทย์ไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องในประเทศ
แหล่งก าเนิด ก่อนที่จะสมัครขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต  

4.4)  ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  (CPD) ของ
ประเทศแหล่งก าเนิดในระดับที่น่าพอใจ 

4.5)  ได้รับใบรับรองจากผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพแพทย์ (PMRA) ของประเทศ
แหล่งก า เนิดว่าไม่มีประวัติการกระท า ผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค  มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ ระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ในการประกอบวิชาชีพแพทย์ทั้งในประเทศ
แหล่งก าเนิดและประเทศอ่ืน ๆ เท่าที่ผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพแพทย์ (PMRA) รับทราบ 

4.6)  แจ้งให้ทราบว่า ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือมีคดีความทางกฎหมายที่ยัง
ค้างอยู่ในประเทศแหล่งก าเนิดและประเทศอ่ืน  

4.7)  มีคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ตามที่หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพแพทย์ (PMRA) หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเทศผู้รับเห็นสมควรในการก าหนดคุณสมบัติของการขอขึ้นทะเบียน และ/
หรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ 

5)  กลไกการด า เนินงาน 
หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพแพทย์ (PMRA) คือ หน่วยงานที่ได้รับอ านาจจากรัฐบาล

ของแต่ละประเทศสมาชิก ให้มีหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพแพทย์ ส าหรับราชอาณาจักร
ไทย คือ แพทย์สภาและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีความรับผิดชอบดังนี ้

5.1)  ประเมินคุณสมบัติและประสบการณ์ของแพทย์ต่างชาติ  ก าหนดเงื่อนไขหรือ
วิธีการประเมินส าหรับการขึ้นทะเบียน 

5.2)  ขึ้นทะเบียน และ/หรือออกใบอนุญาตให้แพทย์ต่างชาติในการเข้ามาการประกอบ
วิชาชีพแพทย์ในประเทศผู้รับ 
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5.3)  ติดตามตรวจสอบและประเมินการประกอบวิชาชีพของแพทย์ต่างชาติที่ได้จด
ทะเบียน และ/หรือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์  เพื่อให้แน่ใจว่าแพทย์ต่างชาติปฏิบัติ
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณแพทย์ของประเทศผู้รับ  

5.4)  มีวิธีการหรือมาตรการที่จ า เป็นส าหรับการด าเนินการกับแพทย์ต่างชาติที่ได้ 
จดทะเบียน และ/หรือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ แต่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ
ด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณแพทย์ของประเทศผู้ รับกลไกการด าเนินงานมีคณะกรรมการ
ประสานงานด้านวิชาชีพแพทย์อาเซียน (AJCCM) ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานก ากับดูแล
วิชาชีพแพทย์ (PMRA) ของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่ละประเทศไม่เกิน 2 คน 
มีหน้าที่ 

5.4.1)  อ านวยความสะดวกในการด าเนินการตามข้อตกลงฯ โดยการส่งเสริม
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน และการพัฒนากลยุทธ์ส าหรับ
การด าเนินการตามข้อตกลงฯ 

5.4.2)  ส่งเสริมประเทศสมาชิกอาเซียนในการก าหนดมาตรฐานส าหรับกลไก
และขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินการตามข้อตกลงฯ 

5.4.3)  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทางด้านกฎหมาย แนวปฏิบัติ 
และการพัฒนาต่าง ๆ ส าหรับการประกอบวิชาชีพแพทย์ในภูมิภาค โดยสอดคล้องกับมาตรฐาน
ภูมิภาคและ/หรือสากลที่มีอยู่ 

5.4.4)  พัฒนากระบวนการส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเมื่อมี
ความจ าเป็น 

5.4.5)  ทบทวนข้อตกลงยอมรับร่วมทุก ๆ 5 ปี หรือเร็วกว่านั้นหากมีความจ าเป็น 
2.6.6  ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ 

(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Dental Practitioners) 
1)  วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของข้อตกลงดังกล่าว คือ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้าย 

ทันตแพทย์ภายในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความช านาญ
เร่ืองมาตรฐานและคุณสมบัติเพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับการให้บริการ
วิชาชีพทันตแพทย์และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาและการฝึกฝนของทันตแพทย์ 

2)  หลักการ 
หลักการคือ เปิดให้ทันตแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดสามารถจดทะเบียนหรือ

ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอ่ืนได้
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โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ด้วย ซึ่งทันตแพทย์ต่างชาติที่ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอ่ืนต้องผ่านการประเมินและอยู่ภายใต้การดูแลของ
หน่วยงานก ากับดูแลในประเทศที่รับให้ท างาน ของราชอาณาจักรไทยคือทันตแพทย์สภาและ
กระทรวงสาธารณสุข การด าเนินงานในเร่ืองนี้ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะอยู่ภายใต้การดูแล
ของคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพทันตแพทย์อาเซียน  (ASEAN Joint Coordinating 
Committee on Dental Practitioners: AJCCD) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานก ากับดูแลของ
ประเทศสมาชิก 

3)  ประโยชน์ที่จะได้รบั 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพทันตแพทย์

ของอาเซียน จะช่วยให้ทันตแพทย์ที่มีใบอนุญาตในประเทศเดิมและมีประสบการณ์สามารถขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอ่ืนได้สะดวกขึ้น โดย 
ลดขั้นตอนในการตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม ทันตแพทย์
ต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ด้วย เช่น ในกรณีของราชอาณาจักรไทย 
ทันตแพทย์ต่างชาติจะต้องปฏิบัติเหมือนคนไทยคือต้องผ่านการสอบเพื่อให้ได้ใบอนุญาต 

4)  คุณสมบัติในการเป็นทันตแพทย์ต่างชาต ิ
ทันตแพทย์ต่างชาติสามารถขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

ทันตแพทย์ในประเทศผู้รับ เพื่อเข้าไปประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศนั้นได้ โดยต้องเป็นไป
ตามกฎระเบียบภายในของประเทศผู้รับ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ทันตแพทย์ต่างชาติต้อง 

4.1)  ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพทันตแพทย์ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้มีอ านาจก ากับดูแล
ด้านวิชาชีพทันตแพทย์ (Professional Dental Regulatory Authority: PDRA) ของประเทศแหล่งก าเนิด
และประเทศผู้รับ 

4.2)  จดทะเบียน และ/หรือได้รับใบอนุญาตจากประเทศแหล่งก าเนิดที่ยังมีผลใน
ปัจจุบัน 

4.3)  มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพทันตแพทย์ไม่น้อยกว่า  5 ปีต่อเนื่องใน
ประเทศแหล่งก าเนิดก่อนที่จะสมัครขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต 

4.4)  ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  (CPD) ของ
ประเทศแหล่งก าเนิดในระดับที่น่าพอใจ 

4.5)  ได้รับใบรับรองจากผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) ของ
ประเทศแหล่งก าเนิดว่า ไม่มีประวัติการกระท าผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพและ
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จรรยาบรรณ ระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ทั้งในประเทศ
แหล่งก าเนิดและประเทศอ่ืน ๆ เท่าที่ผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) รับทราบ 

4.6)  แจ้งให้ทราบว่า ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือมีคดีความทางกฎหมายที่ยัง
ค้างอยู่ในประเทศแหล่งก าเนิดและประเทศอื่น 

4.7)  มีคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ตามที่หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเทศผู้รับเห็นสมควรในการก าหนดคุณสมบัติของการขอขึ้นทะเบียน 
และ/หรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ 

5)  กลไกการดา เนินงาน 
หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์  (PDRA) คือ หน่วยงานที่ได้รับอ านาจจาก

รัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิก ให้มีหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ ส าหรับ
ราชอาณาจักรไทย คือ ทันตแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข โดยมีความรับผิดชอบ ดังนี ้

5.1)  ประเมินคุณสมบัติและประสบการณ์ของทันตแพทย์ต่างชาติ 
5.2)  ก าหนดเงื่อนไขหรือวิธีการประเมินส าหรับการขึ้นทะเบียน 
5.3)  ขึ้นทะเบียน และ/หรือออกใบอนุญาตให้ทันตแพทย์ต่างชาติในการเข้ามา

ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศผู้รับ 
5.4)  ติดตามตรวจสอบและประเมินการประกอบวิชาชีพของทันตแพทย์ต่างชาติที่ได้

จดทะเบียน และ/หรือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์  เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าทันต
แพทย์ต่างชาติปฏิบัติสอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณทันตแพทย์ของประเทศ
ผู้รับ 

5.5)  มีวิธีการหรือมาตรการที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการกับทันตแพทย์ต่างชาติที่ได้
จดทะเบียน และ/หรือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ แต่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับหลัก
ปฏิบัติด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณทันตแพทย์ของประเทศผู้รับ 

กลไกการด าเนินงานมีคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพทันตแพทย์อาเซียน 
(AJCCD) ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) ของประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่ละประเทศไม่เกิน 2 คน มีหน้าที่ 

1. อ านวยความสะดวกในการด าเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว โดยการส่งเสริมความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการพัฒนากล
ยุทธ์ส าหรับการด าเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว 

2. ส่งเสริมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการก าหนดมาตรฐาน
ส าหรับกลไกและขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว 
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3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทางด้ านกฎหมาย แนวปฏิบัติ และ 
การพัฒนาต่าง ๆ ส าหรับการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในภูมิภาค โดยสอดคล้องกับมาตรฐาน
ภูมิภาคและ/หรือสากลที่มีอยู่ 

4. พัฒนากระบวนการส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเน่ืองเมื่อมีความจ าเป็น 
5. ทบทวนข้อตกลงยอมรับร่วมทุก ๆ 5 ปี หรือเร็วกว่านั้นหากมีความจ าเป็น 

2.6.7  กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชีอาเซียน (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services) 

1)  วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงนี ้คือ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเจรจาจัดท า 

ข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการให้
โครงสร้างเพื่อน าไปสู่การสรุปข้อตกลงนั้น และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส่งเสริม และค านึงถึง 
การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งด้านมาตรฐานและคุณสมบัติของวิชาชีพบัญชี 

2)  หลักการ 
มีหลักการ คือ ข้อตกลงนี้เป็นการก าหนดแนวทางเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจา

ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านบัญชีในอนาคตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาสอง
ฝ่ายหรือหลายฝ่ายโดยวางหลักเกณฑ์พื้นฐานส าหรับการยอมรับ ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์เร่ือง
การศึกษา การสอบ ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับระบบข้อมูลเอกสาร ระเบียบวินัยและ
หลักจริยธรรม มาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้ข้อตกลงยอมรับร่วม ที่จะจัดท าขึ้นในอนาคต
จะต้องไม่ลดทอนสิทธิ อ านาจ หน้าที่ของสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่ละประเทศในการ
ก ากับดูแลและออกกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายภายใน แต่ต้องไม่สร้างอุปสรรคที่เกินจ าเป็นโดยการ
ออกใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียนของวิชาชีพบัญชีอาเซียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน
ของแต่ละประเทศด้วย นอกจากนั้นกรอบข้อตกลงดังกล่าวยังได้ก าหนดกรอบการด าเนินการและ
ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3)  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าไปท างานของวิชาชีพนี้ใน

อนาคต เมื่อสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใดมีความพร้อมก็สามารถเข้าร่วมเจรจายอมรับ
คุณสมบัติของกันและกันได้โดยใช้กรอบข้อตกลงนี้เป็นพื้นฐานในการเจรจา โดยในระหว่างนี้
ประเทศที่ยังไม่พร้อมก็สามารถศึกษากรอบข้อตกลงนี้ และใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม
ของตนทั้งในแง่การส่งบุคลากรออกไปและการรับมือกับบุคลากรต่างประเทศที่จะเข้ามาท างานใน
ประเทศของตน โดยการประกอบวิชาชีพบัญชีของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้อง
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อยู่ภายใต้กฎระเบียบภายในและหน่วยงานที่ดูแลของประเทศสมาชิกนั้น ๆ ส าหรับราชอาณาจักรไทย 
คือสภาวิชาชีพบัญชี 

4)  คุณสมบัติในการเป็นนักบัญชีต่างชาติ 
4.1)  การศึกษา: ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ตกลงว่า นักบัญชี

อาชีพ (Practising Professional Accountant: PPA) ของประเทศสมาชิกซึ่งขอให้มีการยอมรับในอีก
ประเทศสมาชิก ต้องได้รับการศึกษาตามเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้อยู่ในประเทศแหล่งก าเนิด ซึ่ง
หนังสือรับรองการศึกษาของบุคคลนั้นอาจถูกประเมินและยอมรับโดยคณะกรรมการก ากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี (National Accountancy Body: NAB) และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี (Professional 
Regulatory Authority: PRA) ของประเทศผู้รับว่าผ่านเกณฑ์เงื่อนไขทางการศึกษาในประเทศผู้รับ
ใบอนุญาต ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืน นอกเหนือจากคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (NAB) และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี (PRA) ก าหนดให้ต้องมี
ใบอนุญาตอ่ืน ๆ ในการประกอบวิชาชีพ ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้
กฎระเบียบภายใน จะต้องพยายามอย่างเต็มความสามารถในการอ านวยความสะดวกให้นักบัญชี
อาชีพ (PPA) ของประเทศสมาชิกอ่ืน ได้รับการอนุมัติทีจ่ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี 

4.2)  การแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถ: ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนต้องยอมรับถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดให้นักบัญชีอาชีพ (PPA) ซึ่งขอให้มีการ
ยอมรับในประเทศนั้น แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการประกอบวิชาชีพดังกล่าว เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่า นักบัญชีอาชีพ (PPA) จะมีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามกฎระเบียบภายในของ
ประเทศผู้รับ 

4.3)  ประสบการณ์: นักบัญชีอาชีพ (PPA) ที่ต้องการให้มีการยอมรับจะต้องมี
ประสบการณ์ครบถ้วนตามความต้องการที่ระบุไว้โดยประเทศผู้รับ 

4.4)  มาตรฐานและแนวทางของสภาวิชาชีพบัญชีนานาชาติ (International Federation 
of Accountants: IFAC) ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควรที่จะน าเอามาตรฐานและ
แนวทางของสภาวิชาชีพบัญชีนานาชาติ (IFAC) มาใช้ในการก าหนดความสามารถด้านวิชาชีพและ
คุณสมบัติต่าง ๆ ส าหรับการประกอบวิชาชีพบัญชีของในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนภายใต้กฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกนั้น ๆ  

5)  กลไกการด าเนินงาน 
ข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีใด ๆ ระหว่างประเทศ

สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิ อ านาจ และหน้าที่ของแต่ละประเทศ
สมาชิก และคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (NAB) และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี 
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(PRA) หรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนของประเทศนั้น ๆ ในการก าหนดหรือก ากับดูแลกฎระเบียบ
ภายในที่ส าคัญ 

ทั้งนี้คณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (NAB) และ/หรือสภาวิชาชีพ
บัญชี (PRA) ของประเทศสมาชิก (ส าหรับราชอาณาจักรไทย คือ สภาวิชาชีพบัญชี) มีหน้าที่
รับผิดชอบดังน้ี 

5.1)  ให้การยอมรับนักบัญชีอาชีพ (PPA) ที่สมัครเพื่อประกอบวิชาชีพโดยอิสระหรือ
ร่วมกับนักบัญชีอาชีพ (PPA) ของประเทศผู้รับ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบภายในของประเทศ 

5.2)  ติดตามตรวจสอบการประกอบวิชาชีพของนักบัญชีอาชีพ (PPA) ที่ได้รับการ
ยอมรับให้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศผู้รับ 

5.3)  ก าหนด และ/หรือคงไว้ ซึ่งมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพ 

5.4)  แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบภายใน แนวปฏิบัติ และการพัฒนา 
ต่าง ๆ ด้านบริการบัญชีระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานภูมิภาค และ/หรือสากลที่มีอยู่ 

2.6.8  ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนสาขาการท่องเที่ยว (ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) 

ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) 9 ประเทศได้
ลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนสาขาการท่องเที่ยว ที่กรุง
ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตามราชอาณาจักร
ไทยยังไม่ได้ร่วมลงนามด้วยในขณะนั้น โดยต่อมาเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีได้
มีมติเห็นชอบในข้อตกลงดังกล่าว และได้น าเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณา โดยได้ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนามข้อตกลงดังกล่าว พร้อมทั้งจัดท าสัตยาบันสาร และในวันที่ 
16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบให้ราชอาณาจักรไทยลงนามข้อตกลงยอมรับร่วม 
ซึ่งการลงนามดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที ่9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่โรงแรมเซนทาราแกรนด์ กรุงเทพ 
โดยมีนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  
เป็นผู้ลงนาม และมีนายสุรินทร์พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนและเอกอัครราชทูตของอาเซียน
ประจ าประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยาน 
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1)  วัตถุประสงค์และสาระส าคัญ 
ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียนเป็น

ข้อตกลงเพื่อการพัฒนาบุคลากรในการรองรับการเปิดเสรีบริการใน 32 ต าแหน่งงานซึ่งเกิดขึ้นจาก
การหารือของกลุ่มการท่องเที่ยวในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) โดยมี
วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับข้อตกลงยอมรับร่วมของวิชาชีพอ่ืน ๆ คือ การอ านวยความสะดวกให้เกิด
การเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพในสาขาการท่องเที่ยว (Foreign Tourism Professional) ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการช่วยให้การศึกษา/ฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพในประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสอดคล้องกัน รวมถึงมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่ม
ประเทศสมาชิก ทั้งนี้ผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติและได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว 
มีสิทธิในการเดินทางไปท างานในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ โดยยังต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปท างาน 

ส าหรับสาระส าคัญของข้อตกลงยอมรับร่วมของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 
คือการก าหนดให้ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรใน
ต าแหน่งต่าง ๆ โดยใช้คุณสมบัติ การศึกษา การฝึกอบรมและ/หรือประสบการณ์ในการท างาน เป็น
เกณฑ์พื้นฐานในการรับรองมาตรฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 

2)  กลไกการด าเนินงาน 
เมื่อทุกประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงยอมรับ

ร่วมสาขาท่องเที่ยวครบจะส่งผลให้แต่ละประเทศต้องด า เนินการจัดตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องภายใน 180 วันเพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว
อาเซียน (Foreign Tourism Professional) อีกทั้งมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดคุณสมบัติในแต่
ละต าแหน่งงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน และต้องมีหน่วยงานในระดับชาติที่รับผิดชอบด าเนินงาน
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าวเพื่อ ดูแล ก ากับ ประเมิน รับรองและลงทะเบียน ตลอดจนมี
หน่วยงานก ากับในระดับภูมิภาค ดังนั้นในข้อตกลงยอมรับร่วมของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียนจึงเป็นการก าหนดโครงสร้างภายในของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเร่ืองดังกล่าวของ
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการรับรองสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยว
ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วย 

นอกจากนี้การยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียนยังได้
ก าหนดให้มีคณะกรรมการ3 ชุด คือ (1) คณะกรรมการวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ  (National 
Tourism Professional Board: NTPB) (2) คณะกรรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพการท่องเที่ยว 
(Tourism Professional Certification Board:TPCB)  และ(3) คณะกรรมการก ากับดูแลวิชาชีพ
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ท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee: ATPMC ) ทั้งนี้
ราชอาณาจักรไทยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 2 ชุดแรกเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่คณะกรรมการ 
ชุดที่ 3 เป็นคณะกรรมการในระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ทุกประเทศจะต้องร่วมกันจัดต้ัง 

1)  คณะกรรมการวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ  (National Tourism Professional 
Board: NTPB) 

คณะกรรมการวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTPB) เป็นคณะกรรมการระดับชาติที่
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่ละประเทศได้จัดตั้งขึ้น อันประกอบด้วยผู้แทนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยวโดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่
ดังนี ้

1.1)  สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าว
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในประเทศ 

1.2)  พัฒนา ก ากับ ติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวตามที่
ก าหนดไว้ในสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว  (ASEAN Common 
Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) และหลักสูตรการท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียน (Common ASEAN Tourism Curriculum: CATC) 

1.3)  อ านวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กระบวนการ 

1.4)  พิจารณาจัดท าคู่มือ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับร่วมของบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 

1.5)  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการระดับชาติแก่องค์การท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียน (ASEAN National Tourism Organizations: ASEAN NTOs) ซึ่งเป็นองค์กรที่ประกอบด้วย
ตัวแทนจากรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการ
ท่องเที่ยวของประเทศสมาชิก 

1.6)  สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือที่จ าเป็นต่อการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมของ
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 

1.7)  อ านวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ  (Best 
Practices) ในการพัฒนาภาคท่องเที่ยว โดยมีความมุ่งหวังในการปรับให้สอดคล้องกันและเป็นไป
ในแนวทางเดียวกับมาตรฐานและหลักสูตรของวิชาชีพท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค และ/หรือระหว่าง
ประเทศ 
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1.8)  ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากองค์การท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 
(ASEAN NTOs) ในอนาคต 

2)  คณะกรรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยว (The Tourism Professional 
Certification Board: TPCB) 

เป็นคณะอนุกรรมการที่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะต้องจัดต้ังขึ้น เพื่อท าหน้าที่ดังนี ้

2.1)  ท าหน้าที่ประเมินคุณสมบัติและ/หรือสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว
ตามที่ก าหนดไว้ในสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว (ACCSTP) 

2.2)  ออกใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติและ/หรือ
สมรรถนะผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว 
(ACCSTP) 

2.3)  พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล (Web-based) การขึ้นทะเบียนผู้ได้รับใบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพแห่งอาเซียนและฐานข้อมูลต าแหน่งว่างในสาขาบริการท่องเที่ยว (ASEAN 
Tourism Professional Registration System: ATPRS) 

2.4)  ท าหน้าที่แจ้งต่อคณะกรรมการชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTPB) เกี่ยวกับข้อมูล
ทะเบียนการยกเลิกใบรับรองแก่บุคลากรที่ เคยมีคุณสมบัติผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ท่องเที่ยว แต่ละเมิดระเบียบปฏิบัติเชิงเทคนิคในวิชาชีพหรือจรรยาบรรณมาตรฐานของวิชาชีพ 

3)  คณะกรรมการก ากับดูแลวิชาชีพท่องเที่ ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Tourism 
Professional Monitoring Committee: ATPMC) 

เป็นคณะกรรมการระดับอาเซียนที่ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์การท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียน (ASEAN NTOs) และคณะกรรมการวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ  (NTPBs) โดย
คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ดังนี ้

3.1)  สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับ
ร่วมดังกล่าว ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.2)  ส่งเสริม พัฒนาก ากับ ติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
ตามที่ก าหนดไว้ในสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว (ACCSTP) และ
หลักสูตรการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (CATC) 
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3.3)  ท าหน้าที่แจ้งต่อคณะกรรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยว (TPCB) ของ
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อได้รับข้อมูลการยกเลิกใบรับรองแก่บุคลากรที่เคยมี
คุณสมบัติผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวแต่ละเมิดระเบียบปฏิบัติเชิงเทคนิคในวิชาชีพ
หรือจรรยาบรรณมาตรฐานของวิชาชีพ 

3.4)  อ านวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์
กระบวนการพิจารณา จัดท าคู่มือ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับร่วมของบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 

3.5)  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับดูแลวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียน (ATPMC) ต่อองค์การท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN NTOs) 

3.6)  สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือที่จ าเป็นต่อการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมของ
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 

3.7)  ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากองค์การท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 
(ASEAN NTOs) ในอนาคต 

สมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ACCSTP) 
เป็นมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับสมรรถนะขั้นพื้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาที่พักและการ
เดินทาง การก าหนดสมรรถนะขั้นพื้นฐานดังกล่าวก็เพื่อยกระดับการบริการในภาคท่องเที่ยวและ
อ านวยความสะดวกให้การด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าวในประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้สมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบ
วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน ประกอบด้วยสมรรถนะร่วมส าหรับทุกกลุ่มสาขา (Common Core 
Competencies) และสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Generic and Functional Competencies) ซึ่งมีรายละเอียด
ส าหรับบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนประกอบด้วย 2 สาขาหลักคือ สาขาธุรกิจโรงแรม 
และสาขาธุรกิจท่องเที่ยว ครอบคลุมต าแหน่งงาน 32 ต าแหน่งดังนี ้

1)  สาขาธุรกิจโรงแรม (Hotel Services) 
1.1)  แผนกต้อนรับ (Front Office) 

(1) ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ (Front Office Manager) 
(2) ผู้ควบคุมดูแลฝ่ายต้อนรับ (Front Office Supervisor) 
(3) พนักงานต้อนรับ (Receptionist) 
(4) พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator) 
(5) พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy) 
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1.2)  แผนกแม่บ้าน (House Keeping) 
(1) ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper) 
(2) ผู้จัดการฝ่ายซักรีด (Laundry Manager) 
(3) ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก (Floor Supervisor) 
(4) พนักงานซักรีด (Laundry Attendant) 
(5) พนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant) 
(6) พนักงานท าความสะอาด (Public Area Cleaner) 

1.3)  แผนกอาหาร (Food Production) 
(1) หัวหน้าพ่อครัว (Executive Chef) 
(2) พ่อครัวแต่ละงาน (Demi Chef) 
(3) ผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร (Commis Chef) 
(4) พ่อครัวงานขนมหวาน (Chef de Partie) 
(5) ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน (Commis Pastry) 
(6) งานขนมปัง (Baker) 
(7) งานเน้ือ (Butcher) 

1.4)  แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) 
(1) ผู้อ านวยการแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม (F&B Director) 
(2) ผู้จัดการอาหารและเคร่ืองดื่ม (F&B Outlet Manager) 
(3) หัวหน้าพนักงานบริกร (Head Waiter) 
(4) พนักงานผสมเคร่ืองดื่ม (Bartender) 
(5) พนักงานบริกร (Waiter) 

2)  สาขาธุรกิจท่องเที่ยว (Travel Services) 
2.1)  ตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agencies) 

(1) ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) 
(2) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (Assistant General Manager) 
(3) หัวหน้าผู้แนะน าการเดินทาง (Senior Travel Consultant) 
(4) ผู้แนะน าการเดินทาง (Travel Consultant) 

2.2)  บริษัททัวร ์(Tour Operation) 
(1) ผู้จัดการธุรกิจ (Product Manager) 
(2) ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager) 
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(3) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Credit Manager) 
(4) ผู้จัดการฝ่ายตั๋ว (Ticketing Manager) 
(5) ผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยว (Tour Manager) 

โดยในปัจจุบันสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)ได้ท าข้อตกลง
ยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) เสร็จไปแล้ว 8 วิชาชีพ ทั้งนี้เราสามารถจ าแนก
ข้อตกลงยอมรับร่วมได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1)  รูปแบบแรก คือการจัดท ามาตรฐานคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพขึ้นมาอย่าง
ชัดเจนซึ่งมักจะเป็นวิชาชีพที่มีทักษะชั้นสูงในการประกอบวิชาชีพอันได้แก่ วิศวกร สถาปนิก 
พยาบาล หมอ  และทันตแพทย์ โดยการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ 
(MRAs) ของวิชาชีพเหล่านี้จะเป็นการก าหนดคุณสมบัติลงไปในรายละเอียด เร่ืองวุฒิการศึกษา การ
มีใบอนุญาตภายในประเทศของตน จ านวนปีและประเภทของประสบการณ์ท างานภายหลังจากจบ
การศึกษา การศึกษาต่อเนื่อง และเร่ืองจริยธรรม โดยในอนาคตหากนักวิชาชีพที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) ก็สามารถเดินไปท างานในประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ นอกจากนี้ในอนาคต อาชีพในลักษณะที่มีแนวทางแนวทาง
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นวิชาชีพที่ต้องการทักษะชั้นสูงก็จะมีการจัดท าข้อตกลงในลักษณะนี้มาก
ขึ้นไม่ว่าจะเป็นเภสัชกร นักโภชนาหาร นักกายภาพบ าบัด เป็นต้น 

2)  รูปแบบที่สอง คือเป็นท าเป็นกรอบข้อตกลงของวิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพนักส ารวจ  
และนักบัญชี ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีรูปแบบการศึกษา และ 
วิธีปฏิบัติงานที่มีข้อก าหนดแตกต่างกัน ดังนี้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงได้ก าหนดข้อตกลง
ดังกล่าวเป็นเพียงกรอบข้อตกลงกว้าง ๆ ว่านักส ารวจ หรือนักบัญชีที่จะสามารถท างานระหว่างคู่
ประเทศ ๆ หนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ส่วนในเร่ือง
รายละเอียดเร่ืองจ านวนปี ระดับการศึกษา ให้แต่ละคู่ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไป 
ตกลงกันเอง  

3)  รูปแบบที่สาม คือ รูปแบบส าหรับวิชาชีพการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวิชาชีพล่าสุดที่ได้มี
การจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) โดยการตกลงดังกล่าวเป็นการ
ก าหนดต าแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาธุรกิจโรงแรม และสาขาธุรกิจ
ท่องเที่ยวทั้งหมด 6 แผนก 32 ต าแหน่งงาน โดยต าแหน่งงานดังกล่าวรวมตั้งแต่ต าแหน่งงานใน
ระดับบน เช่นผู้จัดการโรงแรม จนถึงระดับล่าง เช่น พนักงานเสิร์ฟอาหาร ดังนี้ข้อตกลงยอมรับร่วม
ด้านคุณสมบัติของวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวจึงมีลักษณะ เป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะมีขออนุญาตออก
ในรับรองการท างานแบบ “สมรรถนะพื้นฐาน (Competency Base)” นั่นคือจะก าหนดคุณสมบัติ
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เป็นต าแหน่งย่อย ๆ ว่า คนที่จะท างานในต าแหน่งดังกล่าว ต้องมีความสามารถอะไรบ้าง โดยไม่ได้
ก าหนดถึงลักษณะของวุฒิการศึกษา หรือใบอนุญาตการท างานเช่นเดียวกับข้อตกลงยอมรับร่วม
ของวิชาชีพอ่ืน ๆ ทั้งนี้ในอนาคตนักวิชาชีพที่มีลักษณะกึ่งฝีมือ (Semi-Skilled Labor) ไม่ว่าจะเป็น
ช่างประชา ช่างไฟฟ้า ช่างคุมงานก่อสร้าง (Foreman) ก็มีแนวโน้มที่จะมีการจัดท าข้อตกลงยอมรับ
ร่วมในรูปแบบเดียวกันกับข้อตกลงยอมรับร่วมของบริการการท่องเที่ยว31  

                                                           
31  แพรภัทร ยอดแก้ว. (2555). เอกสารประกอบการสอนวิชาอาเซียนศึกษา(ASEAN Studies) (โปรแกรม

สังคมศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม). สืบค้น 23 มิถุนายน 2558, จาก 
http://www.gotoknow.org/posts/506074 
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บทที ่3 
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนกักฎหมายของประเทศสมาชิก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสหภาพยุโรป 
 

ในบทที่นี้จะท ำกำรได้ศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพนักกฎหมำย
ของประเทศสมำชิกประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและสหภำพยุโรป 

 
3.1  มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพนักกฎหมายของประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

กำรพิจำรณำมำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพนักกฎหมำยในประเทศ
สมำชิกประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนนั้น ผู้ เขียนได้ท ำกำรศึกษำกฎหมำยของประเทศสมำชิก
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนจ ำนวนทั้งหมด 10 ประเทศ เพื่อศึกษำว่ำแต่ละประเทศมีแนวทำงในกำร
ประกอบวิชำชีพนักกฎหมำยอย่ำงไร สอดคล้องกับกำรเป็นสมำชิกของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
หรือไม่ เพื่อท ำกำรวิเครำะห์ถึงสภำพปัญหำหลักเกณฑ์ของกฎหมำยไทย  และเพื่อพิจำรณำ
เสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำมำตรฐำนและกำรก ำกับดูแลมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ 
นักกฎหมำย และสนับสนุนให้เกิดจัดท ำข้อตกลงยอมรับร่วมด้ำนคุณสมบัติของวิชำชีพนักกฎหมำย
ในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

3.1.1 เนกำรำบรูไนดำรุสซำลำม 
1)  ภำพรวมของระบบกฎหมำย  
เนกำรำบรูไนดำรุสซำลำมมีระบอบกำรปกครองแบบสมบูรณำญำสิทธิรำชโดยมี 

สมเด็จพระรำชำธิบดีฮัจญี ฮัสซำนัล โบลเกียห์ มูอิซ ซัดดิน วัดเดำละห์ (His Majesty Paduka Seri 
Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiahu’izzaddin Waddaulah) ทรงเป็นประมุขของประเทศและ
หัวหน้ำรัฐบำล และใช้หลักกฏหมำยจำรีตประเพณีของอังกฤษ (English Common Laws) ในกำร
ปกครองประเทศ แต่ส ำหรับชำวมุสลิม มีหลำยกรณีที่ใช้กฏหมำยอิสลำม (Islamic Shari'a Law) 
แทน1 
                                                           

1  ภาพรวมนโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกอาเซียน. สืบค้น 30 มิถุนำยน 2558, จำก 
http://www.thaifta.com/trade/study/lawsme57_chap2.pdf 
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ดังที่ได้กล่ำวมำบรูไนดำรุสสำลำมมีกำรประกำศใช้ระบบกฎหมำยอิสลำมหรือซำรีอะฮ 
เป็นกฎหมำยรัฐธรรมนูญของประเทศ และเมื่อวันที่ เมื่อวันที่  22 ตุลำคม พ.ศ. 2556 สมเด็จ
พระรำชำธิบดีทรงโปรดให้มีพระบรมรำชโองกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ (Royal Gazette) 
เกี่ยวกับกำรน ำกฎหมำยอำญำอิสลำม (Syariah Penal Code) มำเป็นกฎหมำยของบรูไนดำรุสสำลำม 
โดยจะเร่ิมบังคับใช้ควบคู่ไปกับกฎหมำยพลเรือน (Civil Law) ที่มีอยู่เดิม 

โดยกฎหมำยอำญำอิสลำมจะบังคับใช้กับชำวมุสลิม ในคดีที่มีควำมผิดที่ได้ก ำหนด
บทลงโทษไว้ในคัมภีร์อัลกุรอำนและแนวทำงของศำสดำมูฮัมหมัด อำทิ กำรลักขโมย กำรปล้น/จี้ 
ลักทรัพย์ กำรท ำร้ำยร่ำงกำย กำรผิดประเวณี กำรกล่ำวหำว่ำผู้อ่ืนกระท ำผิดประเวณี กำรบริโภค
เคร่ืองดื่มมึนเมำ และ กำรกระท ำอันขัดกับหลักศรัทธำของศำสนำอิสลำม ซึ่งมีบทลงโทษ อำทิ  
กำรเฆี่ยน กำรตัดมือ กำรประหำรชีวิตโดยกำรขว้ำงหินจนเสียชีวิต เป็นต้น และกำรกระท ำควำมผิด
ตำมกฎหมำยศำสนำอิสลำม ในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น กำรละทิ้งศำสนำ กำรละเลยกำรละหมำดใน 
วันศุกร์ กำรไม่เคำรพต่อศำสนำในห้วงเดือนรอมฎอน กำรที่หญิงชำยที่มิได้เป็นคู่สมรสอยู่ 
ตำมล ำพังสองต่อสองในที่รโหฐำน กำรบูชำลัทธิ/เทพเจ้ำอ่ืน ที่เป็นกำรขัดต่อหลักศำสนำอิสลำม 
และกำรเผยแผ่ศำสนำอ่ืนนอกเหนือจำกศำสนำอิสลำม เป็นต้น ตำมที่ได้กล่ำวไว้ว่ำกฎหมำยอำญำ
อิสลำมโดยทั่วไปจะบังคับใช้เฉพำะชำวมุสลิม  อย่ำงไรก็ตำมหำกผู้ที่นับถือศำสนำอ่ืนกระท ำ
ควำมผิด โดยมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือ สนับสนุนกำรกระท ำควำมผิดของชำวมุสลิม ก็จะถูก
ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยอำญำอิสลำมได้เช่นกัน 

2)  ภำพรวมกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำย 
ด้วยกฎหมำยของบรูไนดำรุสสำลำม แก้ไขปี 2549 (LAWS OF BRUNEI REVISED 

EDITION 2006) พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิชำชีพนักกฎหมำย พ.ศ. 2549 (LEGAL PROFESSION 
ACT REVISED EDITION 2006) เป็นกฎหมำยที่ได้ตรำออกมำเพื่อล้มเลิก แก้ไข และน ำกลับมำใช้
ส ำหรับกฎหมำยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพนักกฎหมำย อีกทั้งยังเป็นกฎหมำยที่เป็นกำรก่อตั้ง
ระเบียบข้อบังคับของสมำคมกฎหมำย (The Constitution of a Law Society) ในบรูไนดำรุสสำลำม2 

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิชำชีพนักกฎหมำย พ.ศ. 2549 (LEGAL PROFESSION ACT 

REVISED EDITION 2006) ได้บัญญัติถึงคุณสมบัติของกำรเป็นทนำยว่ำควำม (Advocate) หรือ 
ทนำย (Solicitor) ในบรูไนดำรุสสำลำมว่ำต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงดงัต่อไปนี้3 

                                                           
2  LAWS OF BRUNEI. Retrieved June 30, 2015, from 

http://www.trusts.it/admincp/UploadedPDF/201111151714080.sBRU_LegalProfessionAct.pdf 
3  CHAPTER 5 – THE LEGAL PROFESSION. Retrieved June 30, 2015, from 

http://www.aseanlawassociation.org/papers/Brunei_chp5.pdf 
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1)  เป็นสมำชิกเนติบัณฑิตอังกฤษ ไอร์แลนด์ เหนือ หรือเป็นสมำชิกของคณะ
ทนำยควำมสกอตแลนด์ 

2)  เปน็ทนำย (Solicitor) ในอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ หรือ ทนำยควำมของสกอตแลนด์ 
3)  ปฏิบั ติงำนในปัจจุบันเป็นทนำยว่ ำควำม (Advocate) และทนำย (Solicitor)  

ในสำธำรณรัฐสิงคโปร์หรือในส่วนหนึง่ของสหพันธรัฐมำเลเซีย 
4)  เป็นทนำยควำม (Barrister) , ทนำย (Solicitor) หรือเป็นทนำยทั้งสองประเภท  

ในศำลสูงสุดของรัฐใด ๆ ในเครือรัฐออสเตรเลีย 
นอกจำกคุณสมบัติที่กล่ำวมำแล้วผู้ที่จะปฏิบัติหน้ำที่เป็นทนำยว่ำควำม (Advocate) 

หรือทนำย (Solicitor) ต้องมีสัญชำติบรูไนหรือเป็นผู้อยู่อำศัยถำวรในบรูไนดำรุสสำลำมภำยใต้
กฎหมำยคนเข้ำเมือง หำกบุคคลนั้นไม่ได้มีสัญชำติบรูไนหรือไม่มีถิ่นที่อยู่ในบรูไน เขำสำมำรถยื่น
ค ำขอได้ ถ้ำหำกมีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของสหรำช
อำณำจักร สำธำรณรัฐสิงคโปร์ สหพันธรัฐมำเลเซีย หรือประเทศในกลุ่มเครือจักรภพอังกฤษโดย 
จะถูกแตง่ตัง้โดยอัยกำรสูงสุดส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 7 ปีนับแตวั่นยื่นใบสมัคร4 

ทั้งนี้กำรยอมรับเข้ำเพื่อเป็นทนำยว่ำควำม (Advocate) หรือทนำย (Solicitor) จะอยู่ใน
ดุลยพินิจของหัวหนำ้ผู้พิพำกษำโดยใช้หลักเกณฑ์ดังตอ่ไปนี้ 

1)  ถ้ำผู้สมัครมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 21 ปี 
2)  ถ้ำผู้สมัครมีควำมประพฤตดี 
3)  ถ้ำผู้สมัครมีเกณฑ์ผลกำรปฏิบัติที่ดีในระยะเวลำที่ปฏิบั ติงำนและมีคุณสมบัติ

ครบถ้วน 
ทั้งนี้เมื่อผู้สมัครเข้ำมำเป็นทนำยว่ำควำม (Advocate) หรือทนำย (Solicitor) แล้วจะมี

สิทธิ ในกำรอุทธรณ์และให้กำรในทุก ๆ ศำลยุติธรรมในบรูไนดำรุสสำลำม 
สมำคมกฎหมำยของบรูไนดำรุสสำลำม (The Law Society of Brunei Darussalam)  

ได้ถูกตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก ำกับดูแลและพัฒนำมำตรฐำนของวิชำชีพ 
นักกฎหมำย และช่วยเหลือรัฐบำล ศำลในทุก ๆ เร่ืองที่ เกี่ยวกับกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำมใน
กระบวนกำรรับ และกำรก ำกับดูแลเหล่ำทนำยว่ำควำม (Advocate) และทนำย (Solicitor) อธิบดีศำล

                                                           
4  รายงานการศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงาน และแนวปฏิบัติของกระทรวงยุตธรรม 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุตธรรมของประเทศในอาเซียน.  สืบค้น 30 มิถุนำยน 2558 , จำก 
http://asean.moj.go.th/mini110/wp-content/uploads/2013/04/law.pdf 
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(Chief Justice) จะเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจในเร่ืองต่ำง  ๆ โดยมีหัวหน้ำฝ่ำยทะเบียน  
(The Chief Registrar) เป็นผูดู้แลเร่ืองของระบบทะเบียน5 

3.1.2  รำชอำณำจักรกัมพูชำ 
1)  ระบบกฎหมำย  
กฎหมำยในรำชอำณำจักรกัมพูชำเป็นผลพวงมำจำกประวัติศำสตร์อันยำวนำนในเร่ือง

อิทธิพลทำงศำสนำและกำรเมือง ในอดีตกำลรำชอำณำจักรกัมพูชำใช้ระบบกฎหมำยซึ่งได้รับ
อิทธิพลจำกจำรีตประเพณีของศำสนำพุทธและลัทธิขอม ในภำยหลงระบบกฎหมำยดังกล่ำวได้ถูก
เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบประมวลกฎหมำย (Civil Law) ตำมแบบของสำธำรณรัฐฝร่ังเศสซึ่งเป็นผู้
ครอบครองอำณำนคิมของรำชอำณำจักรกัมพูชำในขณะนั้น หลังจำกได้รับอิสรภำพจำกสำธำรณรัฐ
ฝร่ังเศส ระบบกฎหมำยของรำชอำณำจักรกัมพูชำได้ตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์
ห รือ เขมรแดง  (The Communist Party of Kampuchea’s: CPK) ในช่ ว งปี  พ . ศ .  2518-2522  
พรรคคอมมิวนิสต์ได้ท ำกำรล้มล้ำงระบบและสถำบันกฎหมำยทั้งหมดของประเทศและเปลี่ยนไป
ใช้ระบบกฎหมำยแบบเผด็จกำรแทน นอกจำกนี้พรรคคอมมิวนิสต์ยังได้ท ำกำรกวำดล้ำงและ
ประหำรชีวิตนักกฎหมำยและผู้ทรงคณุวุฒิในสำขำกฎหมำยให้หมดไปจำกรำชอำณำจักรกัมพูชำอัน
ก่อให้เกิดสภำวะทำงกฎหมำยที่เรียกว่ำ “สุญญำกำศทำงกฎหมำย (Legal Vacuum) ”6 

ภำยหลังปี  พ.ศ.  2552 สำธำรณรัฐสังคมนิยม เวียดนำมได้ เข้ ำมำมี อิทธิพลใน
รำชอำณำจักรกัมพูชำและก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมำยอีกคร้ังโดยใช้ต้นแบบจำก
ระบบกฎหมำยเวียดนำม ต่อมำภำยหลังสหประชำชำติได้เข้ำมำช่วยเหลือรำชอำณำจักรกัมพูชำ
ในช่วงปี พ.ศ. 2534-2536 โดยกำรจัดตั้งองค์กรบริหำรชั่วครำวแห่งสหประชำชำติในกัมพูชำ
(Nations Transnational Authority in Cambodia: UNTAC) เพื่อเข้ำมำปฏิรูประบบกฎหมำย ซึ่งรวม
ไปถึงกำรออกกฎหมำยใหม่อีกหลำยฉบับรวมถึงรัฐธรรมนูญของกัมพูชำในปี พ.ศ. 2536 กฎหมำย
ของรำชอำณำจักรกัมพูชำในปัจจบุันจึงเป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงจำรีตประเพณีของกัมพูชำ ระบบ

                                                           
5 LAWS OF BRUNEI. Retrieved June 30, 2015, from 

http://www.trusts.it/admincp/UploadedPDF/201111151714080.sBRU_LegalProfessionAct.pdf 
6  รายงานการศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงาน และแนวปฏิบัติของกระทรวงยุตธรรม 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุตธรรมของประเทศในอาเซียน.  สืบค้น 30 มิถุนำยน 2558 , จำก 
http://asean.moj.go.th/mini110/wp-content/uploads/2013/04/law.pdf 
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กฎหมำยฝร่ังเศส และระบบกฎหมำยคอมมอนลอว์ ซึ่งเกิดจำกกำรที่ประเทศตะวันตกหลำย ๆ 
ประเทศเขำ้มำบูรณะระบบกฎหมำยของรำชอำณำจักรกัมพูชำหลังจำกกำรเกิดสงครำมในประเทศ7 

2)  ภำพรวมกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำย 
เนติบัณฑิตยสภำแห่งรำชอำณำจักรกัมพูชำ (The Bar Association of the Kingdom of 

Cambodia: BA) ที่ถูกจัดต้ังขึ้นเมื่อเดือนตุลำคม พ.ศ. 2538 โดยหน้ำที่หลักของของเนติบัณฑิตยสภำ
คือกำรกำรจัดเตรียมกฎภำยในและมำตรฐำนที่จะควบคุมวิชำชีพกฎหมำยภำยในประเทศ กำรจัดตั้ง
ระบบกำรฝึกอบรมและลงทะเบียนทนำยควำมตำมรำยกำรของเนติบัณฑิตยสภำ ทั้งนี้ยังมีหน้ำที่
ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของทนำยควำมให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ พร้อมทั้งลงโทษผู้ที่ฝ่ำฝืนต่อ 
กฎดังกล่ำว 

ทั้งนี้กฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ (Law on the Bar 1995) ซึ่งได้ถูกน ำมำใช้เมื่อวันที่ 
15 มิถุนำยน พ.ศ. 2538 ได้ระบุไว้ถึงหน้ำที่ของวิชำชีพนักกฎหมำย อีกทั้งยังได้ระบุไว้อีกว่ำ
ทนำยควำมทุกคนมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องได้รับกำรจดทะเบียนจำก เนติบัณฑิตยสภำแห่ง
รำชอำณำจักรกัมพูชำ 
โดยกำรเข้ำสู่วิชำชีพทนำยควำมประกอบไปด้วยสองช่องทำงคือกำรเข้ำอบรมเป็นทนำยควำม และ
กำรฝึกปฏิบัติงำนในสำขำกฎหมำยเป็นระยะเวลำสองปี 

ดังที่ได้กล่ำวไว้ในข้ำงต้น เนติบัณฑิตยสภำเป็นผู้จัดกำรฝึกอบรมทนำยควำม โดยกำร
ฝึกอบรมดังกล่ำวใช้เวลำ 14 เดือนและหลังจำกที่กำรอบรมสิ้นสุดลง ทนำยควำมฝึกหัดก็ต้องท ำกำร
สอบเพื่อวัดผล และผู้ที่สำมำรถสอบผ่ำนมำได้จะต้องไปฝึกงำนในส ำนักงำนกฎหมำยเป็นเวลำ 1 ปี 
และเมื่อกำรฝึกงำนสิ้นสุดลงทนำยควำมดังกล่ำวจึงจะสำมำรถได้รับกำรจดทะเบียนจำก 
เนติบัณฑิตยสภำแห่งรำชอำณำจักรกัมพูชำ  ซึ่งจะท ำให้ทนำยควำมดังกล่ำวเป็นสมำชิกแห่ง 
เนติบัณฑิตยสภำอย่ำงสมบูรณ์ และสำมำรถประกอบวิชำชีพกฎหมำยได้ 8 

ทั้งนี้มำตรำ 31 (Article 33) ของกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ พ.ศ. 2538 (Law on the 
Bar 1995) ได้ก ำหนดคุณสมบัติของกำรประกอบวิชำชีพทนำยควำมในรำชอำณำจักรกัมพูชำดังนี้ 

1)  มีสัญชำติกัมพูชำ 
2)  มีปริญญำนิติศำสตร์บัณฑิต (Licence en Droit) หรือมีปริญญำนิติศำสตรบัณฑิต 

อ่ืน ๆ ที่เทียบเท่ำ 

                                                           
7  About the Cambodian Legal System. Retrieved June 30, 2015, from http://www.chbab.net/chbab-

net-in-english/about-the-cambodian-legal-system-en 
8  The Cambodian Judicial System. Retrieved June 30, 2015, from 

http://www3.online.com.kh/users/kid/pdf/The%20Cambodian%20Judicial%20Process.pdf 
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3)  มีใบรับรองควำมสำมำรถทำงวิชำชีพทนำยควำม ซึ่งใบรับรองดังกล่ำวได้ออกโดย
ศูนย์ฝึกวิชำชีพนักกฎหมำย ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้จัดต้ังโดยกฎหมำยนี้ 

4)  ไม่เคยกระท ำควำมผิดควำมผิดอำญำประเภทลหุโทษหรืออำชญำกรรม หรือได้รับ
ควำมรับผิดทำงวินัยหรือโทษทำงปกครอง หรือถูกให้ออกหรือปลดออกจำกหน้ำที่กำรงำน 
เนื่องด้วยกำรพฤติตนที่ขัดแย้งต่อเกียรติยศ หรือศีลธรรมอันดีงำน และไม่เคยถูกสั่งเป็นบุคล
ล้มละลำยตำมค ำสั่งศำล 

ดังที่ได้กล่ำวไว้ว่ำกำรเข้ำสู่วิชำชีพทนำย นอกเหนือจำกกำรเข้ำอบรมเป็นทนำยควำม
แล้วอีกทำงหนึ่งคือกำรได้ปฏิบัติงำนในสำขำกฎหมำยอยู่แล้ว ซึ่งเป็นไปตำมมำตรำ 32 (Article 32) 
ของกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ พ.ศ. 2538 (Law on the Bar 1995) ดังนี ้

กำรที่จะได้รับจดทะเบียนเป็นทนำยควำมในเนติบัณฑิตยสภำ บุคคลเหล่ำนี้ไม่ต้องใช้
ใบรับรองควำมสำมำรถทำงวิชำชีพทนำยควำมและปริญญำนิติศำสตร์บัณฑิต (Licence en Droit)  

1)  ผู้พิพำกษำผู้ซึ่งได้ด ำรงต ำแหน่งเป็นเวลำมำกกว่ำ  5 ปีหรืออดีตผู้พิพำกษำผู้มี
หนังสือรับรองอันดับสองในวิชำกฎหมำย  (Certificate de la Capacite en Droit) และได้ท ำงำนมำ
เป็นเวลำ 2 ปี 

และส ำหรับผู้ที่ไม่ต้องใช้ใบรับรองควำมสำมำรถทำงวิชำชีพทนำยควำมในกำรได้รับ
จดทะเบียนเป็นทนำยควำมในเนติบัณฑิตยสภำได้แก่บุคคลดังนี้ 

1)  บุคคลผู้มีมีปริญญำนิติศำสตร์บัณฑิต (Licence en Droit) และได้ท ำงำนในวงกำร
กฎหมำยมำมำกกว่ำ 2 ปี 

2)  ทนำยควำมผู้ซึ่งมีสัญชำติเขมรแต่เดิม และได้รับกำรจดทะเบียนในเนติบัณฑิตยสภำ
ในต่ำงประเทศ 

3)  ผู้ที่มีปริญญำเอกในสำขำนิติศำสตร์ 
ดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำผู้ที่สำมำรถจะประกอบวิชำชีพทนำยควำมได้ในรำชอำณำจักร

กัมพูชำนั้นต้องมีคุณสมบัติพื้นฐำนที่ส ำคัญคือมีสัญชำติกัมพูชำ อย่ำงไรก็ตำมทนำยควำมจำก
ต่ำงชำติสำมำรถปฏิบัติงำนทำงด้ำนกฎหมำยโดยเร่ืองดังกล่ำวมีหลักกำรเป็นไปตำมมำตรำ 5 
(Article 5)  ของกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ พ.ศ.  2538 (Law on the Bar 1995) กล่ำวคือ 
นักกฎหมำยต่ำงชำติผู้ได้รับกำรจดทะเบียนและได้รับกำรอนุญำตในกำรประกอบวิชำชีพ
ทนำยควำมจำกเนติบัณฑิตยสภำในประเทศแหล่งที่มำนั้น สำมำรถมีสิทธิประกอบวิชำชีพกฎหมำย
ได้โดยต้องท ำงำนร่วมกับทนำยควำมสัญชำติกัมพูชำ และท ำงำนร่วมกับ/ช่วยเหลือทนำยควำม
สัญชำติกัมพูชำในกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับศำลหรือหน่วยงำนใด ๆ ก็ตำมในรำชอำณำจักรกัมพูชำ 
ทั้งนี้ทนำยควำมต่ำงชำติไม่สำมำรถเป็นผูเ้ป็นตัวแทนให้กับลูกควำมได้ นอกจำกนี้แล้วตำมมำตรำ 6 
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(Article 6) ของกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ พ.ศ. 2538 (Law on the Bar 1995) ยังก ำหนดให้นัก
กฎหมำยต่ำงชำติสำมำรถประกอบวิชำชีพกฎหมำยของตนในอำณำเขตของรำชอำณำจักรกัมพูชำได้
ด้วยกำรได้รับอนุญำติจำกเนติบัณฑิตยสภำ (BA) ซึ่งกำรอนุญำติจะขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของ
คุณสมบัติของนักกฎหมำยต่ำงชำติ และสิทธิที่นักกฎหมำยชำวต่ำงชำติจะได้รับนั้นจะเท่ำกับสิทธิที่
ประเทศถิ่นฐำนของทนำยควำมต่ำงชำติผู้นั้นได้ให้สิทธิแก่ทนำยควำมชำวกัมพูชำ นอกจำกนี้
ทนำยควำมต่ำงชำติอำจถูกเพิกถอนกำรอนุมัตินั้นหำกมีควำมบกพร่องหรือเสื่อมเสียในกำร
ปฏิบัติงำน 

3.1.3  สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 
1)  ภำพรวมระบบกฎหมำย 
สำธำรณรัฐอินโดนีเซียมีรูปแบบกำรปกครองแบบระบอบประชำธิปไตยโดยมี

ประธำนำธิบดีเปน็ประมุขและหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร 
ส ำหรับในด้ำนของระบบกฎหมำยสำธำรณรัฐอินโดนีเซียใช้ระบบกฎหมำยแบบลำย

ลักษณ์อักษรซึ่งถูกวำงรำกฐำนไว้โดยรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ในสมัยที่ตกอยู่ภำยใต้กำรปกครอง
แบบอำณำนิคม ดังนัน้ระบบกฎหมำยของสำธำรณรัฐอินโดนีเซียจึงมีหลักกำร เหตุผล แนวควำมคิด 
และหลักกฎหมำยต่ำง ๆ ที่คล้ำยคลึงกับระบบกฎหมำยของประเทศรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ แต่
กระนั้นระบบกฎหมำยของสำธำรณรัฐอินโดนีเซียก็ยังมีกำรน ำจำรีตประเพณีของตนมำผสมผสำน
จนมีควำมเปน็เอกลักษณ์เฉพำะของตัวเอง 

ดังที่ได้กล่ำวมำในข้ำงต้นภำยหลังจำกสำธำรณรัฐอินโดนีเซียได้รับเอกรำชในปี พ.ศ. 2488 
ด้วยควำมต้องกำรที่จะหลุดพ้นจำกอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์ สำธำรณรัฐอินโดนีเซียจึงได้มีกำร
ปฏิรูประบบกฎหมำยคร้ังใหญ่ แต่อย่ำงไรก็ตำมแม้จะได้มีกำรแก้ไขกฎหมำยดังกล่ำว แต่กฎหมำย
ของสำธำรณรัฐอินโดนีเซียก็ยังมีอิทธิพลของระบบกฎหมำยรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์แฝงอยู่ด้วย 
จึงอำจกล่ำวได้ว่ำระบบกฎหมำยของสำธำรณรัฐอินโดนีเซียเป็นระบบกฎหมำยลำยลักษณ์อักษร
แบบรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้ผสมผสำนกับจำรีตประเพณีดั้งเติมและระบบกฎหมำย
สมัยใหม่ 

2)  ภำพรวมกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำย 
จำกข้อมูลสมำชิกของเนติบัณฑิตอินโดนีเซีย (Perhimpunan Advokat Indonesia: PERADI) 

ในปี พ.ศ. 2554 ในสำธำรณรัฐอินโดนีเซียมีทนำยควำม (Advocate) อยู่ 23,075 คนซึ่งเป็นจ ำนวนที่
น้อยมำกเมื่อเทียบสัดส่วนกับจ ำนวนประชำกรของสำธำรณรัฐอินโดนีเซียที่มีอยู่ประมำณ 249 ล้ำนคน 
และนอกจำกนี้แล้วยังมีวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยอ่ืน ๆ ในสำธำรณรัฐอินโดนีเซียอันได้แก่ 
ทนำยควำมผู้รับรองเอกสำร (Notary) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรร่ำงและรับรองเอกสำร และผู้ช่วยทนำย 
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(Paralegal) ที่มีอยู่จ ำนวนมำกและท ำงำนอยู่ในองค์กรช่วยเหลือทำงกฎหมำยที่มีหลำยสำขำใน
สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย9 

โดยในปี พ.ศ. 2546 สำธำรณรัฐอินโดนีเซียได้มีรัฐบัญญัติว่ำด้วยทนำยควำมปี พ.ศ. 2546 
(Law No. 18/2003 on Advocates) โดยภำยใต้ รัฐบัญญัติดังกล่ำวได้ก ำหนดไว้ว่ำผู้ที่ต้องกำร
ประกอบวิชำชีพทนำยควำมในสำธำรณรัฐอินโดนีเซียต้องเป็นสมำชิกของเนติบัณฑิตอินโดนีเซีย 

(PERADI) และมีคุณสมบัติต่ำง ๆ เช่น10 
1)  ต้องมีสัญชำติอินโดนีเซีย 
2)  มีถิ่นที่อยู่ในสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 
3)  ไม่ไดท้ ำงำนรำชกำรหรือเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐบำล 
4)  มีอำยุขั้นต่ ำ 25 ปีบริบูรณ์ 
5)  มีปริญญำนิติศำสตร์บัณฑิต 
6)  ผ่ำนกำรสอบของเนติบัณฑิตอินโดนีเซีย (PERADI)  
7)  ผ่ำนกำรฝึกงำนเป็นเวลำติดต่อกันสองปีที่ส ำนักงำนทนำยควำม (Advocate’s Office)  
8)  ไม่เคยถูกตัดสินว่ำได้กระท ำควำมผิดกฎหมำยทำงอำญำ 
9)  มีพฤติกรรมที่ดี ซื่อสัตย์ มีควำมรับผิดชอบ ยุติธรรม และมีคุณธรรม 
อีกทั้งรัฐบัญญัติดังกล่ำวยังก ำหนดให้เนติบัณฑิตอินโดนีเซีย (PERADI) เป็นองค์กร

อิสระที่มีหน้ำที่ในกำรรับจดทะเบียนทนำยควำม ออกในอนุญำตทนำยควำม บัญญัติระเบียบและ
มำตรกำรทำงวินัยของวิชำชีพทนำยควำมในประเทศ นอกจำกนี้แล้วภำยใต้ ประมวลจรรยำบรรณปี 
พ.ศ. 2546 (Code of Ethics of 2002) ทนำยควำมอินโดนีเซียจึงถูกก ำกับด้วยกฎระเบียบดังกล่ำวโดย
คณะกรรมกำรกิตติมศักดิ์ของเนติบัณฑิตอินโดนี เซีย (PERADI’s Honorary Council) อีกทั้ง
รัฐมนตรีด้ำนกฎหมำยและสิทธิมนุษยชนและศำลสูงสุดแห่งสำธำรณรัฐอินโดนีเซียก็มีอ ำนำจใน
กำรก ำกับดูแลทนำยควำมด้วยเช่นกัน11 

ส ำหรับทนำยควำมต่ำงชำติที่ต้องกำรประกอบวิชำชีพทนำยควำมในสำธำรณรัฐ
อินโดนีเซีย กระทรวงกฎหมำยและสิทธิมนุษยชนผู้ซึ่งได้วำงระเบียบเกี่ยวกับทนำยควำมต่ำงชำติได้

                                                           
9  Legal profession in Indonesia. Retrieved June 30, 2015, from 

http://www.advocatenvooradvocaten.nl/countries/indonesia/ 
10  CAUSE LAWYERS IN INDONESIA: A HOUSE DIVIDED. Retrieved June 30, 2015, from 

http://hosted.law.wisc.edu/wordpress/wilj/files/2015/01/Lindsey-Crouch_final.pdf 
11  Legal profession in Indonesia. Retrieved June 30, 2015, from 

http://www.advocatenvooradvocaten.nl/countries/indonesia/ 
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ก ำหนดค ำสั่งปี  พ.ศ. 2548 (Decision No M. 11-HT04.02) ซึ่งอนุญำตให้ทนำยควำมต่ำงชำติ
สำมำรถประกอบวิชำชีพทนำยควำมในส ำนักงำนกฎหมำยได้โดยมีหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ดังนี้12 

1)  ทนำยควำมต่ำงชำติต้องท ำงำนในส ำนักงำนกฎหมำยอินโดนีเซียด้วยสัดส่วน 1:4 
ของทนำยควำมสัญชำติอินโดนีเซีย โดยส ำนักงำนกฎหมำยสำมำรถว่ำจ้ำงทนำยควำมต่ำงชำติ
ได้มำกที่สุด 5 คน 

2)  ทนำยควำมต่ำงชำติจ ำเป็นต้องท ำงำนโดยปรำศจำกค่ำตอบแทนเป็นเวลำ 10 ชั่วโมง
ต่อเดือนในด้ำนกำรศึกษำกฎหมำย กำรวิจัยกฎหมำย หรือ ท ำงำนด้ำนกฎหมำยของรัฐบำล 

3)  ทนำยควำมต่ำงชำติต้องส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องแก่กระทรวงกฎหมำยและสิทธิ
มนุษยชนเพื่อขออนุญำตท ำงำนในสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย โดยเอกสำรดังกล่ำวได้แก่  ประวัติ
ส่วนตัวโดยสังเขป หลักฐำนกำรศึกษำ หลักฐำนในกำรประกอบวิชำชีพ หลักฐำนว่ำเป็นสมำชิกของ
เนติบัณฑิตสภำในประเทศของตน เอกสำรกำรเข้ำเมือง หมำยเลขผู้เสียภำษีของส ำนักงำนกฎหมำย 
ผู้ว่ำจ้ำงและตัวทนำยควำม โดยใบอนุญำตในกำรประกอบวิชำชีพทนำยควำมมีอำยุ 1 ปี 

3.1.4  สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
1)  ระบบกฎหมำย 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวมีกำรปกครองในระบอบสังคมนิยม

คอมมิวนิสต์ โดยมีพรรคประชำชนปฏิวัติลำวเป็นองค์กรที่มีบทบำทที่ส ำคัญที่สุดในกำรปกครอง
ประเทศ มีกำรบริหำรงำนตำมหลักกำรประชำธิปไตยแบบรวมศูนย์อ ำนำจ และพิจำรณำข้อตัดสินใจ
หรือ “บันหำ” ตำมหลักกำรเสียงข้ำงมำก (Majority Vote)  

นอกจำกนี้สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวยังมี “ประธำนประเทศ” ที่ด ำรง
ต ำแหน่งประมุขสูงสุดแห่งรัฐ และมีองค์กรบริหำรประเทศ 4 องค์กรหลัก ได้แก่ สภำแห่งชำติ  
คณะรัฐบำล ศำลประชำชน และองค์กำรอัยกำรประชำชน โดยมีสภำแห่งชำติซึ่งเป็นสภำเดี่ยว 
(Unicameral) ที่มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน โดยพรรคประชำชนปฏิวัติลำวเป็นผู้คัดเลือกและ
ส่งผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกตั้ง ท ำหน้ำที่เป็นองค์กรนิติบัญญัติ นอกจำกนั้นสภำแห่งชำติยังเป็น
องค์กรบริหำรที่มีอ ำนำจสูงสุด โดยฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยตุลำกำรจะขึ้นตรงกับสภำแห่งชำตินี้ 
  

                                                           
12  How to practise in Indonesia. Retrieved June 30, 2015, from 

http://communities.lawsociety.org.uk/international/regions/south-asia-and-asean/indonesia/how-to-practise-in-
indonesia/5045536.fullarticle 
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ส ำหรับระบบกฎหมำยนั้น สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวใช้กฎหมำยพื้นฐำน
จำกประเพณี ขนบธรรมเนียมฝรั่งเศส และแนวทำงปฏิบัติแบบสังคมนิยม13 อย่ำงไรก็ตำมภำยหลังที่
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวได้จัดตั้งรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2534 กฎหมำยและระเบียบ
หลำยประเภทได้ถูกบัญญัติขึ้นมำ อย่ำงไรก็ตำมกำรบังคับใช้หรือกำรรับรู้ของประชำชนในเร่ือง
ของกฎหมำยยังมีน้อยอยู่ เนื่องจำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวยังขำดแคลนกำร
พัฒนำกำรด้ำนกฎหมำย 

2)  ภำพรวมกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำย 
เนื่ องด้วยระดับกำรพัฒนำและควำมเข้ ำใจทำงด้ำนกฎหมำยในสำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำวยังอยู่ในระดับที่ต่ ำ อีกทั้งในทำงวัฒนธรรมประเพณีของคนลำวที่
ไม่ได้ใช้ทนำยควำมในกำรยุติปัญหำกำรทะเลำะเบำะแว้งกันด้วยกำรฟ้องร้องทำงกฎหมำย  อำชีพ
ทนำยควำมในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวจึงไม่เป็นที่นิยมและมีจ ำนวนอยู่เพียงจ ำนวน
หนึ่งเท่ำนั้น โดยเมื่อวันที่  11 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2554 จ ำนวนของสมำชิกเนติบัณฑิตยสภำลำว  
(Lao Bar Association) มีอยู่เพียง 144 คนเท่ำนั้น และในปัจจุบันนั้นจ ำนวนของทนำยดังกล่ำวมีอยู่
ประมำณ 200 คนและแทบที่จะไม่มีเลยในพื้นที่กันดำนของประเทศ14 

ในปี พ.ศ. 2539 ตำมแผนงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคมของรัฐบำลลำว และค ำสั่งของ
นำยกรัฐมนตรีที่ 64 (The Prime Minister issued Decree No.64/PM (1996) ) ได้เกิดกำรจัดตั้งเนติ
บัณฑิตยสภำลำว (Lao Bar Association: LBA) โดยหน่วยกำรดังกล่ำวได้ถูกจัดต้ังและถูกกับกับดูแล
โดยกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้สมำชิกของเนติบัณฑิตยสภำลำวจะถูกแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีกระทรวง
ยุติธรรมจำกกำรแนะน ำของผู้อ ำนวยกำรบริหำรของเนติบัณฑิตยสภำลำว (LBA) 15 

ทั้งนี้กิจกรรมหลักของเนติบัณฑิตยสภำลำว (LBA) ได้แก่ 
1)  จัดกำรฝึกอบรมทนำยควำมฝึกหัด 
2)  จัดกำรฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมำยแก่ทนำยควำม 
3)  กำรจัดตั้งโครงกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 

                                                           
13  รูปแบบรัฐบาลและระบบกฎหมายในประเทศสมาชิกอาเซียน. สืบค้น 30 มิถุนำยน 2558, จำก 

http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php/รูปแบบรัฐบำลและระบบกฎหมำยในประเทศสมำชิกอำเซียน 
14  DFDL LAO PDR HELPS PROMOTE LAW PROFESSION THROUGH A PUBLICATION. 

Retrieved June 30, 2015, from http://www.dfdl.com/resources/news/9 9 5 -dfdl-lao-pdr-helps-promote-law-
profession-through-a-publication 

15  Information Sheet - Lao PDR. Retrieved June 30, 2015, from 
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/bar_association/word/data/Laos.pdf 
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4)  กำรจัดสัมมำนำเพื่อเปิดประเด็นกำรถกเถียงและโต้แย้งทำงกฎหมำย 
5)  จัดกำรฝึกอบรมผู้ช่วยทนำยควำม 
นอกกิจกรรมหลักดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว เนติบัณฑิตยสภำลำว (LBA) ยังมีหน้ำที่รับ 

จดทะเบียนทนำยควำม เพื่อที่ทนำยควำมดังกล่ำวจะเป็นสมำชิกของเนติบัณฑิตยสภำและสำมำรถ
ประกอบวิชำชีพทนำยควำมได้ ในส่วนของกำรดูแลมรรยำทของทนำยควำมกระทรวงยุติธรรมจะมี
หน้ำที่ก ำกับดูแลในเร่ืองดังกล่ำว 

ทั้งนี้คุณสมบัติในกำรเป็นทนำยควำมที่สำมำรถประกอบวิชำชีพทนำยควำมใน
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว บุคคลต้องกล่ำวต้องส ำเร็จหลักสูตรกำรศึกษำกฎหมำย
และได้รับปริญญำนิติศำสตร์บัณฑิต ได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมและได้กำรฝึกงำนที่เนติบัณฑิตยสภำลำว
(LBA) เป็นเวลำ 1 ปี หลังจำกนั้นเนติบัณฑิตยสภำจะเป็นผู้ตัดสินว่ำบุคคลดังกล่ำวมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในกำรเป็นทนำยควำมหรือไม่ เพื่อส่งรำยชื่อดังกล่ำวไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อออก
ใบอนุญำตกำรเป็นทนำยควำม และในขั้นตอนสุดท้ำยดังที่ได้กล่ำวไว้ ผู้สมัครต้องลงทะเบียนต่อ
เนติบัณฑิตยสภำลำว (LBA) เพื่อที่จะสำมำรถประกอบวิชำชีพทนำยควำมได้16นอกจำกนี้ภำยใต้
กฎหมำยของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ทนำยควำมลำวผู้มีใบอนุญำตเป็นทนำยควำม
จำกกระทรวงยุติธรรม และได้กำรรับรองจำกเนติบัณฑิตยสภำลำว (LBA) จึงจะสำมำรถเป็น
ตัวแทนให้กับลูกควำมในกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย นอกจำกนี ้

นอกจำกนี้เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2554 สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวยัง
ได้มีกำรออกกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพทนำยควำม (Law No. 10/NA "Law on Lawyers") และด้วย
กฎหมำยดังกล่ำวได้กล่ำวถึงเร่ืองของทนำยควำมต่ำงชำติ ว่ำทนำยควำมต่ำงชำติยังไม่มีสิทธิตำม
กฎหมำยในกำรให้ค ำปรึกษำกฎหมำยของลำวและด ำเนินคดีในศำลของลำว  อย่ำงไรก็ตำม
ส ำนักงำนกฎหมำยต่ำงชำติซึ่งได้ว่ำจ้ำงทนำยควำมลำวสำมำรถให้ค ำปรึกษำกฎหมำยของลำวและ
ด ำเนินคดีในศำลของลำวได้โดยผ่ำนทนำยควำมสัญชำติลำว17 

3.1.5  สหพันธรัฐมำเลเซีย 
1)  ระบบกฎหมำย  
สหพันธ รัฐมำ เล เซีย มีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสหพันธรัฐมำเลเซียได้รับอิทธิพลเร่ืองระบบกฎหมำยมำจำก
ระบบกฎหมำยคอมมอนลอว์ (Common Law) ของอังกฤษเนื่องจำกเคยตกอยู่ภำยใต้อำณำนิคมของ

                                                           
16  Information Sheet - Lao PDR. Retrieved June 30, 2015, from 

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/bar_association/word/data/Laos.pdf 
17  Arbitration in Asia - 2nd Edition. Retrieved June 30, 2015, from https://books.google.co.th/books 
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อังกฤษมำก่อน แต่อย่ำงไรก็ดี สหพันธรัฐมำเลเซียก็มีรัฐธรรมนูญที่เป็นลำยลักษณ์อักษรอันเป็น
กฎหมำยสูงสุดที่วำงรำกฐำนของระบบกฎหมำย และก ำหนดสิทธิของประชำชนพลเมือง และ 
ในขณะเดียวกัน ยังมีกฎหมำยที่ไม่เป็นลำยลักษณ์อักษรอันได้แก่ ค ำพิพำกษำของศำล (Case Law) 
ตำมแบบระบบกฎหมำยคอมมอนลอว์ กฎหมำยจำรีตประเพณีของประเทศอังกฤษ จำรีตประเพณี
ท้องถิ่นและกฎหมำยอิสลำมอีกด้วย18 
 ทั้งนี้รัฐธรรมนูญของมำเลเซียได้วำงระบบกฎหมำยให้มีกฎหมำยของรัฐบำลกลำง 
(Federal Law) ซึ่งตรำขึ้นโดยรัฐสภำแห่งมำเลเซีย (The Parliament of Malaysia) โดยมีผลใช้บังคับ
ทั่วทั้งประเทศ และมีกฎหมำยของแต่ละรัฐ (State Law) ซึ่งออกโดยรัฐสภำของแต่ละรัฐ (The State 
Legislative Assembly) เพื่อใช้บังคับเฉพำะกรณี รวมทั้งกฎหมำยอิสลำม (Sheria Law) ที่ตรำขึ้น
โดยรัฐสภำของแต่ละรัฐ เพื่อใช้บังคับเฉพำะกับชำวมุสลิมภำยในรัฐนั้น ๆ อย่ำงไรก็ตำม
รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐมำเลเซียได้บัญญัติไว้ว่ำในกรณีที่กฎหมำยใดของรัฐบำลกลำงมีเนื้อหำ
ขัดแย้งกับกฎหมำยของแต่ละรัฐหรือกฎหมำยอิสลำม ให้น ำกฎหมำยของรัฐบำลกลำงมำใช้บังคับ
แก่กรณีนั้น และให้กฎหมำยของแต่ละรัฐ หรือกฎหมำยอิสลำมในส่วนที่ขัดแย้งนั้น ตกเป็นโมฆะ 

2)  ภำพรวมกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำย 
ด้ำนกำรประกอบวิชำชีพกฎหมำยในสหพันธรัฐมำเลเซีย ผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยมี

สิทธิประกอบวิชำชีพได้ทั้งในหน่วยงำนของรัฐ และภำคเอกชน ผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยของ
ภำครัฐจะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรกำรให้บริกำรทำงกฎหมำย (The Judicial and 
Legal Service Commission) โดยผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยในภำคเอกชนที่ได้ รับอนุญำต 
จะเรียกว่ำ (Practicing Lawyer) ซึ่งจะท ำหน้ำที่ครอบคลุมทั้งกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย (Solicitor)  
และทนำยควำมที่ว่ำควำมในศำล (Advocate) ซึ่งมีลักษณะกำรท ำงำที่คล้ำยคลึงกับ Barrister และ 
Solicitor ของอังกฤษ  

2.1)  องค์กรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบวิชำชีพกฎหมำย 
1)  เนติบัณฑิตยสภำ (The Bar Council)  

เนติบัณฑิตยสภำมีวัตถุประสงค์ในกำรรักษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
กฎหมำย เป็นตัวแทน ปกป้อง และช่วยเหลือสมำชิกหรือผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยในสหพันธรัฐ
มำเลเซีย ส่งเสริมประโยชน์ของกำรประกอบวิชำชีพกฎหมำยในทำงที่เหมำะสม  ปกป้องและ
ช่วยเหลือสำธำรณะในแง่มุมทำงกฎหมำย  ตลอดจนให้กำรสนับสนุน  ก่อตั้ ง  หรือรักษำ
ควำมสัมพันธ์อันดีกับองค์กรที่ก ำกับดูแลมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพกฎหมำยในประเทศอ่ืน ๆ 
                                                           

18  ภาพรวมนโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกอาเซียน.  สืบค้น 30 มิถุนำยน 2558, จำก 
http://www.thaifta.com/trade/study/lawsme57_chap2.pdf 
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นอกจำกนี้ เนติบัณฑิตยสภำจะท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมำตรฐำนและจรรยำบรรณในกำร
ประกอบวิชำชีพของผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยให้เป็นไปตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติว่ำด้วย
กำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำยปี พ.ศ. 2519 (The Legal Profession Act 1976) ซึ่งเป็นกฎหมำย
หลักที่มีบทบำทในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบวิชำชีพกฎหมำยของมำเลเซียโดยตรง 
 ทั้งนี้ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลมรรยำท และด ำเนินกระบวนพิจำรณำคดี
มรรยำทของที่ปรึกษำกฎหมำย และทนำยควำมที่ว่ำควำมในศำลนั้น จะอยู่ภำยใต้อ ำนำจของ
คณะกรรมกำรมรรยำท (The Disciplinary Board) ซึ่งจะท ำงำนประสำนกับเนติบัณฑิตยสภำ  
 นอกจำกนั้นยังมีคณะกรรมที่ได้ถูกคัดเลือก (The Selection Committee) ซึ่งที่จัดตั้งขึ้น
ตำม พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำยปี(แก้ไข) พ.ศ. 2555 (The Legal 
Profession (Amendment) Act 2012) โดยเป็นคณะกรรมกำรที่จัดตั้งขึ้นโดยเนติบัณฑิตยสภำ เพื่อให้
ค ำแนะน ำแก่เนติบัณฑิตยสภำในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรออกใบอนุญำต พิจำรณำ
ค ำขอ และให้ค ำแนะน ำในกำรอนุญำตจัดตั้งส ำนักงำนกฎหมำยหุ้นส่วน (International Partnership 
with a Malaysian Law Firm) ส ำนักงำนกฎหมำยต่ำงชำติ  (Qualified Foreign Law Firm: QFLF) 
กำรจ้ำงชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยของส ำนักงำนกฎหมำยมำเลเซีย  (Malaysian Law 
Firm) ตลอดจนกำรจดทะเบียนชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย (Foreign Lawyers)  
 ทั้งนี้กำรยื่นค ำขออนุญำตของส ำนักงำนกฎหมำยหุ้นส่วน ส ำนักงำนกฎหมำยต่ำงชำติ 
และชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย จะต้องยื่นผ่ำนทำงเนติบัณฑิตยสภำ และเนติบัณฑิตย
สภำก็มีหน้ำอ ำนำจในกำรออกใบอนุญำตดังกล่ำว 

2)  พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำย (แก้ไข) ปี พ.ศ. 2555 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำย  (แก้ไข) ปี  พ.ศ.  2555  

(The Legal Profession (Amendment) Act 2012) มีผลให้มำตรฐำน และกำรก ำกับดูแลมำตรฐำนกำร
ประกอบวิชำชีพกฎหมำยในสหพันธรัฐมำเลเซียเปลี่ยนไปจำกเดิมในเร่ืองเกี่ยวกับกำรเปิดเสรีสำขำ
ให้บริกำรด้ำนกฎหมำยของมำเลเซีย โดยเจตนำรมณ์ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วย
กำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำย (แก้ไข) ปี พ.ศ. 2555 (The Legal Profession Act 1976) นั้น 
เป็นไปเพื่อรองรับกำรเปิดเสรีสำขำกำรให้บริกำรด้ำนกฎหมำยให้แก่ชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพ
กฎหมำย แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำม กำรเปิดเสรีดังกล่ำวก็ยังคงค ำนึงถึงกำรรักษำสมดุลในกำรพัฒนำ
ส ำนักกฎหมำยมำเลเซียให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกฎหมำยของตนจนสำมำรถแข่งขันกับ
ส ำนักงำนกฎหมำยต่ำงชำติได้บนพื้นฐำนที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้กำรเปิดเสรีสำขำกำรให้บริกำรด้ำน
กฎหมำยของมำเลเซียจะเป็นไปอย่ำงช้ำ ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ในกำรนี้ มีกำรเพิ่มบทบัญญัติในหมวด
เงื่อนไขกำรจัดตั้งและมำตรกำรในกำรก ำกับดูแลส ำนักงำนกฎหมำยหุ้นส่วน ส ำนักงำนกฎหมำย
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ต่ำงชำติ กำรจ้ำงชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยของส ำนักงำนกฎหมำยมำเลเซียและ  
กำรอนุญำตให้ชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยในสหพันธรัฐมำเลเซีย 
 2.2)  บุคคลผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย 
 วิชำชีพกฎหมำยของมำเลเซียสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ที่ปรึกษำกฎหมำยและ
ทนำยควำมที่ว่ำควำมในศำล (Advocate and Solicitor) กลุ่มหนึ่ง กับทนำยควำมต่ำงชำติ (Foreign 
Lawyer) อีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งหลักเกณฑ์ในกำรก ำกับดูแลบุคคลผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยแต่ละกลุ่มมี
เงื่อนไขที่แตกต่ำงกัน ดังนี ้
 (1)  ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำมที่ว่ำควำมในศำล 
 ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำยปี พ.ศ. 2519 (The Legal 
Profession Act 1976) ที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำมว่ำควำมมำเลเซียจะต้องได้รับใบอนุญำตใน
ประกอบวิชำชีพ (Practising Certificate) โดยบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตดังกล่ำวจะมีสิทธิในกำรท ำ
หน้ำที่ครอบคลุมทั้งกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย  (Solicitor) และทนำยควำมที่ว่ำควำมในศำล 
(Advocate)19 
 (1.1)  เงื่อนไขและคุณสมบัติ 
 โดยผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชำชีพกฎหมำยในสหพันธรัฐมำเลเซีย จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน (Qualified Person) ซึ่งสำมำรถพิจำรณำออกเป็นเงื่อนไขและคุณสมบัติในด้ำนต่ำง ๆ ได้
ดังนี ้

1)  บุคคลที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำมที่ว่ำควำมในศำลจะต้อง
เป็นพลเมืองของสหพันธรัฐมำเลเซียหรือเป็นบุคคลสัญชำติอ่ืนที่มีถิ่นที่อยู่ถำวรในสหพันธรัฐ
มำเลเซีย 

 2)  บุคคลที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำมที่ว่ำควำมในศำล จะต้อง
มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปี ณ วันที่สมัครเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำมที่ว่ำควำมในศำล 

 3)  ทำงด้ำนกำรศึกษำ บุคคลดังกล่ำวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมนี้ 
3.1)  มีปริญญำตรีในสำขำกฎหมำยมหำวิทยำลัยมำลำยำ  (The University of 

Malaya) ที่ตั้งอยู่ในมำเลเซียหรือสำธำรณรัฐสิงคโปร์ หรือมหำวิทยำลัยสิงคโปร์ (The University of 
Singapore) หรือมหำวิทยำลัยแห่งชำติสิงคโปร์ (The National University of Singapore)  

3.2)  หรือเป็นทนำยควำมซึ่งเป็นสมำชิกเนติบัณฑิตของอังกฤษ (Barrister-at-Law)  

                                                           
19  OTHER BODIES AND INSTITUTIONS THAT ARE RELATED TO THE JUDICIARY. Retrieved 

June 30, 2015, from http://www.aseanlawassociation.org/papers/Malaysia_chp4.pdf 

DPU



69 

3.3)  หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำชกิจจำนุเบกษำ ตำมที่จะได้มี
กำรประกำศโดยคณะกรรมกำรก ำหนดคุณสมบัติ  (The Qualifying Board) ซึ่งคณะกรรมกำร
ก ำหนดคุณสมบัติได้มีกำรประกำศให้ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นปริญญำตรีในสำขำนิติศำสตร์
จำกสถำบันกำรศึกษำในอังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ เครือรัฐออสเตรเลียที่ได้รับกำรรับรอง
จ ำนวนทั้งสิ้น 14 สถำบัน และสถำบันกำรศึกษำในนิวซีแลนด์ที่ได้รับกำรรับรองจ ำนวนทั้งสิ้น  
5 สถำบัน ให้ถือว่ำบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นกัน 
 เหตุผลเบื้องหลังที่สหพันธรัฐมำเลเซียยอมให้บุคคลที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำธำรณรัฐ
สิงคโปร์ อังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์ หรือ เครือรัฐออสเตรเลีย ตำมมหำวิทยำลัยที่มีกำรรับรอง หรือ
กำรเป็นทนำย (Barrister-at-Law) ของอังกฤษ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรเป็นที่ปรึกษำ
กฎหมำยและทนำยควำมที่ว่ำควำมในศำลในสหพันธรัฐมำเลเซียได้นั้น อำจเนื่องมำจำกถือว่ำเป็น
ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษด้วยกัน เพรำะสหพันธรัฐมำเลเซียเคยตกเป็นอำณำนิคมของอังกฤษ
มำก่อน ดังนั้น จึงเปิดโอกำสให้บุคคลจำกประเทศในเครือจักรภพอังกฤษด้วยกันมีสิทธิขอประกอบ
วิชำชีพกฎหมำยในสหพันธรัฐมำเลเซียได้ด้วย เพรำะมีรำกฐำนประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำร่วมกัน 
และมีระบบกฎหมำยแบบคอมมอนลอว์เฉกเช่นเดียวกัน 
 ในกำรนี้ บุคคลที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยในประเทศอ่ืนในเครือจักรภพอังกฤษ 
ได้แก่ อังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ เครือรัฐออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จะต้องผ่ำนกำรทดสอบ
ควำมรู้(The Malaysian Certificate in Legal Practice: CLP) ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมกำรก ำหนด
คุณสมบัติ กำรทดสอบดังกล่ำวจะจัดขึ้นปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้ผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยผู้นั้นมีควำมรู้
ทำงกฎหมำยมำเลเซียที่เพียงพอต่อกำรประกอบวิชำชีพ โดยวิชำที่ใช้กำรทดสอบจะมีทั้งในเร่ือง
ทั่วไป กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งและอำญำ กฎหมำยพยำน และหลักวิชำชีพกฎหมำย 
 เมื่อบุคคลใดเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในเบื้องต้นแล้ว  บุคคลนั้นจะต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นสมำชิกกับเนติบัณฑิตยสภำ เพื่อที่จะสำมำรถประกอบวิชำชีพเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย
และทนำยควำมที่ว่ำควำมในศำลต่อไป ทั้งนี้ใบอนุญำตของที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำมที่ว่ำ
ควำมในศำล(Practising Certificate) มีอำยุ 1 ปี  
 (2)  ชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย 
 ตำมที่พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำย (แก้ไข) ปี พ.ศ. 2555 
(The Legal Profession (Amendment) Act 2012) ได้มีผลใช้บังคับในวันที่  6 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 
เป็นต้นมำ มีกำรเปิดโอกำสให้ชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยมีสิทธิประกอบวิชำชีพ
กฎหมำยต่ำงประเทศในสหพันธรัฐมำเลเซียได้ภำยในขอบเขตที่ได้รับอนุญำต และต่อมำได้มีกำร
ออกกฎเพื่อก ำหนดรำยละเอียดในกำรขออนุญำต และมำตรฐำนในกำรก ำกับดูแลบุคคลดังกล่ำว
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ปรำกฏอยู่ในกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพนักกฎหมำย (กำรอนุญำตของส ำนักงำนที่ปรึกษำ 
ทำงกฎหมำยและกำรลงทะเบียนทนำยควำมต่ำงชำติ) พ.ศ. 2557 (The Legal Profession (Licensing 
of International Partnerships and Qualified Foreign Law Firms and Registration of Foreign 
Lawyers) Rule 2014)  
 ทั้งนี้ภำยใต้กฎดังกล่ำว กำรพิจำรณำของคณะกรรมที่ได้ถูกคัดเลือก (The Selection 
Committee) ในกำรออกใบอนุญำตให้ชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยจะต้องพิจำรณำถึง
เหตุผลประกำรที่ส ำคัญ 2 ประกำร ได้แก่ 
 1)  มีที่ปรึกษำกฎหมำยและทนำยควำมที่ว่ำควำมในศำลของสหพันธรัฐมำเลเซียที่มี
ควำมเชี่ยวชำญในสำขำนั้น ๆ ในจ ำนวนที่เพียงพอแล้วหรือไม่ และ 
 2)  กำรเข้ำมำประกอบวิชำชีพของชำวต่ำงชำตินั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
กฎหมำยในสำขำที่คนต่ำงชำติมีควำมเชี่ยวชำญหรือไม่ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุดต่อกำร
ประกอบวิชำชีพกฎหมำยของสหพันธรัฐมำเลเซียและสำธำรณะหรือไม่ 
 อย่ำงไรก็ในกรณีที่ทนำยควำมต่ำงชำติที่มีลักษณะกำรท ำงำนแบบเข้ำมำในสหพันธรัฐ
มำเลเซียเป็นช่วง ๆ เพื่อให้ค ำปรึกษำกฎหมำยต่ำงประเทศเท่ำนั้น ซึ่งเป็นบุคคลที่ เข้ำมำใน
สหพันธรัฐมำเลเซียเป็นระยะเวลำรวมไม่เกิน 60 วันในรองปีปฏิทินและมีกำรอนุญำตให้เข้ำเมือง
โดยชอบ โดยบุคคลดังกล่ำวจะมีสิทธิเข้ำมำในสหพันธรัฐมำเลเซียเพื่อให้ค ำปรึกษำ หรือค ำแนะน ำ
ทำงกฎหมำยแก่ลูกควำมของตนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่อยู่นอกขอบเขตของกฎหมำยมำเลเซีย 
ทั้งนี้ เพรำะสหพันธรัฐมำเลเซียตระหนักถึงควำมคล่องตัวในกำรท ำหน้ำที่ของชำวต่ำงชำติผู้ประกอบ
วิชำชีพกฎหมำยในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยมำเลเซียและเข้ำมำใน
สหพันธรัฐมำเลเซียแบบชั่วคร้ังชั่วครำว ดังนั้น จึงไม่ควรที่จะต้องก ำกับดูแลควบคุมชำวต่ำงชำติ 
ผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยในประเภทนี้ 

โดยเงื่อนไขของกำรขออนุญำตเพื่อประกอบวิชำชีพกฎหมำยของทนำยควำมต่ำงชำติ
ในสหพันธรัฐมำเลเซีย มีดังนี ้
 1)  พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำย (แก้ไข) ปี พ.ศ. 2555 (The 
Legal Profession (Amendment) Act 2012) อนุญำตให้ชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย
สัญชำติใดก็ได้ที่ได้รับอนุญำตหรือจดทะเบียนให้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยในต่ำงประเทศนอกจำก
มำเลเซีย มีสิทธิเขำมำประกอบวิชำชีพกฎหมำยต่ำงประเทศในสหพันธรัฐมำเลเซียได้ภำยในองค์กร
ส ำนักงำนกฎหมำยหุ้นส่วน ส ำนักงำนกฎหมำยต่ำงชำติ และส ำนักงำนกฎหมำยมำเลเซีย แต่กำร
พิจำรณำเพื่อให้ควำมเห็นในกำรอนุญำตนั้นคณะกรรมที่ได้ถูกคัดเลือก(The Selection Committee) 
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จะพิจำรณำว่ำบุคคลดังกล่ำวเป็นชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยของประเทศที่ควรได้รับ
กำรยอมรับหรือไม่ 
 2)  ทนำยควำมต่ำงชำติอำจต้องเข้ำร่วมหลักสูตรกำรอบรมตำมที่เนติบัณฑิตยสภำ
ก ำหนด โดยจะต้องปรำกฏว่ำทนำยควำมต่ำงชำติผู้นั้นมีควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญในกฎหมำยที่ 
ขออนุญำต  
 3)  ทนำยควำมต่ำงชำติที่ท ำงำนในส ำนักงำนกฎหมำยหุ้นส่วน และส ำนักงำนกฎหมำย
ต่ำงชำต ิจะต้องเป็นผู้ที่พ ำนักอยู่ในมำเลเซียไม่น้อยกว่ำ 182 วันในรอบปีปฏิทิน เพื่อให้กำรแสดงถึง
กำรที่ถิ่นที่อยู่ในสหพันธรัฐมำเลเซีย 
 อย่ำงไรก็ตำมชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยสำมำรถประกอบวิชำชีพได้ภำยใน
ขอบเขตของกฎหมำยต่ำงประเทศที่ได้รับอนุญำตเท่ำนั้น ไม่มีสิทธิในกำรให้ค ำปรึกษำกฎหมำย
มำเลเซีย หรือด ำเนินกระบวนพิจำรณำคดีในศำลของมำเลเซียได้ ซึ่งขอบเขตของกฎหมำยที่ห้ำม
ชำวต่ำงชำติประกอบวิชำชีพกฎหมำยนั้นรวมถึงกฎหมำยรัฐธรรมนูญ กฎหมำยปกครอง กฎหมำย
ขนส่ง/โอนกรรมสิทธิ์  (Conveyancing) กฎหมำยอำญำ กฎหมำยครอบครัว กฎหมำยมรดก และ
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรกุศลหรือมูลนิธิ  ธุรกรรมทำงกำรเงินรำยย่อย กำรกู้ยืมเงิน กำรจดทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรว่ำควำมเป็นทนำยควำมในศำลมำเลเซีย ให้ค ำปรึกษำแก่ลูกควำมในกำร
ด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำคดีในศำล กำรปรำกฏตัวในกำรไต่สวนต่อศำล หรือหน่วยงำนใด ๆ  
ในสหพันธรัฐมำเลเซีย ทั้งนี้ใบอนุญำตของชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยมีอำยุ 1 ปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญำต เว้นแต่จะถูกเพิกถอนใบอนุญำตก่อนครบระยะเวลำ 

3.1.6  สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ 
1)  ระบบกฎหมำย 
ระบบกฎหมำยของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ในสมัยก่อนนั้นมีวิวัฒนำกำรมำ

จำกขนบธรรมเนียมจำรีตประเพณีโดยเป็นระบบกฎหมำยที่ผู้พิพำกษำตัดสินอรรถคดีเป็นลำย
ลักษณ์อักษรโดยใช้จำรีตประเพณีที่สั่งสมมำช้ำนำนมำพิจำรณำคดีโดยผู้พิพำกษำจะยึดหลักสิทธิที่
เท่ำเทียมกัน (Egalitarian Rights) ในกำรตัดสินคดี นอกจำกนี้กฎหมำยพม่ำยังมีวิวัฒนำกำรมำจำก
อีกหลักหนึ่งซึ่งหลักดังกล่ำวเป็นกำรน ำค ำตัดสันของศำลยุติธรรมและศำลแห่งพระเจ้ำแผ่นดินที่
รวบรวมสืบเนื่องกันมำ ซึ่งในปัจจุบันอำจเทียบได้กับรำยงำนค ำตัดสินของศำลฎีกำ (Law Reports 
of Supreme Court)  

อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังที่สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ได้รับอิสรภำพจำกกำร
ปกครองของอังกฤษได้มีกำรจดตั้งศำลฎีกำ (Supreme Court) และศำลสูง (High Court) และศำล 
ชั้นอ่ืน ๆ ขึน้มำตำมพระรำชบัญญัติตุลำกำรแห่งสหภำพในปี พ.ศ. 2491 (Union Judiciary Act of 1948) 
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ต่อมำในปี พ.ศ. 2505 สภำแห่งกำรปฏิวัติ (Revolutionary Council) ได้ยึดอ ำนำจของประเทศและ
เปลี่ยนแปลงกำรปกครองรวมถึงระบบศำลและกระบวนกำรยุติธรรมไปเป็นระบอบสังคมนิยม โดย
สภำแห่งกำรปฏิวัติได้ล้มล้ำงศำลฎีกำและศำลสูง และได้มีกำรจดตั้งศำลหัวหน้ำคณะปฏิวัติ (Chief 
Court) ขึน้มำแทน20 

อย่ำงไรก็ตำมต่อมำในภำยหลังด้วยอ ำนำจของรัฐธรรมนูญพม่ำปี 2517 ได้มีกำรจัดตั้ง
ศำลกลำง ศำลแขวงและศำลแผนกตำ่ง ๆ ขึ้นมำ นอกจำกนี้สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ยังได้มี
กำรออกกฎหมำยเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของกระบวนกำรศำลและกระบวนกำรยุติธรรมอีก
หลำยฉบับ อำทิเช่น กฎหมำยว่ำด้วยกำรตุลำกำรปี พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นกำรจัดตั้งศำลในล ำดับชั้น 
ต่ำง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในที่สุดแล้วกฎหมำยฉบับดังกล่ำวก็ได้ถูกแทนที่โดยกฎหมำยว่ำด้วยกำรตุลำ
กำรปี พ.ศ. 2543 โดยกำรเสนอของสภำเพื่อกำรพัฒนำและสันติภำพของรัฐ (The State Peace and 
Development Council) เพื่อสนบัสนนุกระบวนกำรยุติธรรมและกำรปฏิรูประบบศำล 

ในปัจจุบัน สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์มีระบบกฎหมำยที่เป็นเอกลักษณ์เนื่องจำก
เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงจำรีตประเพณี ระบบกฎหมำยคอมมอนลอว์จำกอิทธิพลของอังกฤษและ
กฎหมำยใหม่ของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ทั้งนี้หลักของระบบกฎหมำยคอมมอนลอว์
ยังคงอยู่ในกฎหมำยพม่ำเช่น กฎหมำยว่ำด้วยอำยุควำม กฎหมำยอนุญำโตตุลำกำร กฎหมำยบริษัท 
กฎหมำยว่ำด้วยนิติกรรมสัญญำ กฎหมำยพยำน กฎหมำยตั๋วเงิน กฎหมำยว่ำด้วยกำรซื้อขำย 
กฎหมำยทรัพย์ กฎหมำยทรัสต์ และกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง และในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำ
กฎหมำยในเร่ืองข้ำงต้นมำบังคับใช้ได้ ศำลยุติธรรมจะใช้กฎหมำยทั่วไปมำพิจำรณำคดีซึ่งกฎหมำย
ทั่วไปดังกล่ำวของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์มีรำกฐำนมำจำกระบบคอมมอนลอว์ของ
อังกฤษซึ่งประกอบไปด้วยหลักควำมเที่ยงธรรม (Equity) หลักควำมยุติธรรม (Justice) และ 
หลักสุจริต21 

2)  ภำพรวมกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำย 
ทนำยควำมในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์สำมำรถแบ่งออกเป็นสองประเภท 

ทนำยควำมประเภทแรกหรือที่เรียกว่ำ “Advocate” สำมำรถว่ำควำมได้ในศำลทุกล ำดับชั้นรวมถึง
ศำลฎีกำ ทนำยควำมประเภทที่สองหรือที่เรียกว่ำ “Higher Grade Pleaders” ที่ได้รับอนุญำตให้ว่ำ

                                                           
20  The Legal System of the Republic of the Union of Myanmar in a Nutshell. Retrieved June 30, 2015, 

from http://www.nyulawglobal.org/globalex/Myanmar.htm 
21  รายงานการศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงาน และแนวปฏิบัติของกระทรวงยุตธรรม 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุตธรรมของประเทศในอาเ ซียน. สืบค้น 30 มิถุนำยน 2558 , จำก 
http://asean.moj.go.th/mini110/wp-content/uploads/2013/04/law.pdf 

DPU



73 

ควำมได้เฉพำะในศำลล ำดับรองเท่ำนั้นเช่น ศำลแขวง ศำลจังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้ทนำยควำมทั้งสอง
ประเภทสำมำรถว่ำควำมได้ในศำลภำษีอำกร (Revenue Tribunal) ซึ่งอยู่ภำยในกระทรวงกำรคลัง 

โดยทนำยควำมทั้งสองประเภทอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพ
ทนำยควำมปี  พ.ศ. 2422 (Legal Practitioners Act 1879) และกฎหมำยแห่งสภำเนติบัณฑิตปี 
 พ.ศ .  2469 (Bar Council Act 1926) ทั้ งนี้กฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพทนำยควำมปี  พ.ศ .  2422  
(Legal Practitioners Act 1879) ได้ระบุเร่ืองคุณสมบัติ กำรปฏิบัติงำน และวินัยของทนำยควำม 
“Higher Grade Pleaders” ในขณะที่กฎหมำยแห่งสภำเนติบัณฑิตปี พ.ศ. 2469 (Bar Council Act 
1926) ได้จัดสภำเนติบัณฑิตตั้งก ำหนดเร่ืองคุณสมบัติของทนำยประเภท “Advocate” และจริยธรรม
ของทนำย “Advocate” โดยคุณวุฒิขั้นต่ ำของผู้เป็น “Advocate” ต้องส ำเร็จกำรศึกษำนิติศำสตร์
บัณฑิต หรือนิติศำสตร์มหำบัณฑิตหรือมีประกำศนียบัตรทนำยควำม (Registered Lawyer 
Certificate – R.L.) และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในกำรเป็นทนำยควำม “Higher Grade 
Pleaders” อย่ำงน้อย 3 ปี ส ำหรับคุณสมบัติของเป็นทนำยควำม “Higher Grade Pleaders” คือ 
กำรต้องผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเพื่อเป็นทนำยควำม22 

ทั้งนี้คู่มือศำลปี พ.ศ. 2542 (Courts Manual 1999) ซึ่งเป็นกฎหมำยที่กล่ำวเพิ่มเติมถึง
คุณสมบัติและกระบวนกำรของกำรเป็นทนำยควำมทั้งสองประเภท โดยหลักส ำคัญได้ที่ถูกก ำหนด
ไว้คือ บุคคลผู้ต้องกำรประกอบวิชำชีพดังกล่ำวต้องพลเมืองของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
เท่ำนั้น และบุคคลดังกล่ำวยังต้องมีหลักฐำนเพื่อแสดงให้เห็นถึงของคุณสมบัติในกำรใช้ภำษำพม่ำ
ได้อย่ำงดีอีกด้วย23 ฉะนั้นอำจสรุปได้ว่ำสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ไม่อนุญำตให้ชำวต่ำงชำติ
ประกอบวิชำชีพทนำยควำมทั้งสองประเภทนี้ อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบันสำธำรณรัฐแห่งสหภำพ
เมียนมำร์มีนักลงทุนมำกมำยเข้ำไปลงทุน อีกยังมีส ำนักงำนกฎหมำยต่ำงชำติของหลำยประเทศ
หลำยส ำนักงำนที่เร่ิมเข้ำไปเปิดให้บริกำรอีกด้วย  
  

                                                           
22  The Judicial System and Court Proceedings in Myanmar. Retrieved June 30, 2015, from 

http://www.moj.go.jp/content/000101543.pdf 
23  Right to Counsel: The Independence of Lawyers in Myanmar. Retrieved June 30, 2015, from 

http://www.burmalibrary.org/docs16/ICJ-MYANMAR-Right-to-Counsel-en-red.pdf 
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3.1.7  สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ 
1)  ระบบกฎหมำย 
สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์เป็นชำติเดียวในเอเชียที่ได้รับอิทธิพลจำกตะวันตกมำกที่สุด 

เพรำะเคยตกเป็นอำณำนิคมของประเทศทำงตะวันตกอยู่นำน โดยระบบกำรปกครองของ
สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์คือ ระบอบประชำธิปไตยตำมแบบสหรัฐอเมริกำโดยมประธำนำธิบดี เป็น
ประมุขและเป็นหัวหนำ้คณะผู้บรหิำรประเทศ 

ในภำพรวม ระบบกฎหมำยของสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์มีรูปแบบผสมผสำนกันระหว่ำง 
กฎหมำยลำยลักษณ์อักษร กฎหมำยจำรีตประเพณี (Anglo - American) กฎหมำยอิสลำมและ
กฎหมำยจำรีตประเพณีท้องถิ่น ซึ่งที่มำของกฎหมำยต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำนั้นมำจำกรัฐธรรมนูญ 
กฎหมำยของฝ่ำยนิติบัญญัต ิค ำพพิำกษำของศำล และรวมถึงกฎหมำยอิสลำม24 

2)  ภำพรวมกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำย 
ด้วยอ ำนำจของรัฐธรรมนูญแห่งสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ปี  2530 (Constitution of the 

Philippines 1987) ได้ให้อ ำนำจแต่เพียงผู้เดียวแก่ศำลฎีกำในกำรอนุญำตให้บุคคลใดหนึ่งสำมำรถ
ประกอบวิชำชีพนักกฎหมำยได้ในสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ โดยศำลฎีกำได้ใช้อ ำนำจดังกล่ำวผ่ำนทำง
คณะกรรมกำรกำรสอบของเนติบัณฑิตยสภำ (Bar Examination Committee) โดยผู้ที่เข้ำจะสอบเพื่อ
เป็นสมำชิกเนติบัณฑิตยสภำได้นั้นจะต้องเป็นพลเมืองของสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ที่มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 
21 ปีบริบูรณ์และมีภูมิล ำเนำอยู่ในสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ อีกทั้งต้องส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนกฎหมำย
จำกโรงเรียนหรือมหำวิทยำลัยที่รัฐบำลรับรองในหลักสูตร 4 ปี ไม่ว่ำสถำนศึกษำดังกล่ำวจะอยู่ใน
หรือนอกประเทศ อย่ำงไรก็ตำมในสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ บุคคลผู้ที่จะเข้ำศึกษำในโรงเรียนกฎหมำย
ได้จะต้องส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีทำงศิลปศำสตร์มำก่อน และเมื่อบุคคลดังกล่ำว
สำมำรถผ่ำนกำรสอบของเนติบัณฑิตยสภำ (Bar Examination) ได้แล้ว บุคคลดังกล่ำวต้องให้ค ำ
ปฏิญำณของทนำยควำมและลงชื่อในทะเบียนทนำยควำมแห่งศำลฎีกำ(Rolls of Attorneys of the 
Supreme Court) เพื่อสำมำรถประกอบวิชำชีพทนำยควำมได้25 

                                                           
24  ภาพรวมนโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกอาเซียน.  สืบค้น 30 มิถุนำยน 2558 , จำก 

http://www.thaifta.com/trade/study/lawsme57_chap2.pdf 
25  Legal education in the Philippines. Retrieved June 30, 2015, from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_education_in_the_Philippines 
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นอกจำกศำลฎีกำแห่งสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์จะมีหน้ำที่ในกำรคัดเลือก และอนุญำตให้
บุคคลใดสำมำรถประกอบวิชำชีพทนำยควำมได้ ศำลฎีกำยังมีหน้ำที่ให้กำรก ำกับดูแลลูกจ้ำง
ดังกล่ำวด้วย อันหมำยควำมรวมถึงสมำชิกของเนติบัณฑิตยสภำทั้งหมด26 

ตำมที่ได้กล่ำวไว้ว่ำสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์เป็นชำติเดียวในเอเชียที่ได้รับอิทธิพลจำก
ตะวันตกมำกที่สุด แต่เป็นที่น่ำแปลกจะว่ำวิชำชีพทนำยควำมและกำรประกอบวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมำยทั้งหมดในสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์นั้น ถูกจ ำกัดเฉพำะแก่ผู้มีสัญชำติฟิลิปปินส์ นอกจำกนี้
แล้วทำงกำรฟิลิปปินส์ยังไม่อนุญำตให้บริษัทที่ปรึกษำทำงกฎหมำยให้บริกำรปรึกษำทำงกฎหมำย
ใด ๆ แม้กฎหมำยดังกล่ำวจะเป็นกฎหมำยต่ำงชำติหรือกฎหมำยระหว่ำงประเทศก็ตำม27 

3.1.8  สำธำรณรัฐสิงคโปร์ 
1)  ระบบกฎหมำย  

 สำธำรณรัฐสิงคโปร์ใช้ระบบกฎหมำยแบบจำรีตประเพณี (Common Law) ซึ่งได้รับ
อิทธิพลมำจำกอังกฤษ โดยสำธำรณรัฐสิงคโปร์ถือเป็นตัวอย่ำงของประเทศที่มีพัฒนำกำรทำง
กฎหมำยที่ก้ำวหน้ำในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นอกจำกนี้สำธำรณรัฐสิงคโปร์ยังเป็น
ประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่ำเป็นประเทศที่มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยที่สุดประเทศหนึ่ง
ของโลก ก็เนื่องมำจำกกำรมีกฎหมำยที่เข้มงวดและมีบทลงโทษที่สูงในกำรกระท ำควำมผิดต่ำง ๆ 
ซึ่งทั้งนี้เป็นไปเพื่อกำรรักษำมำตรฐำนของคุณภำพชีวิตที่ดีของสังคม 
 2)  ภำพรวมกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำย 

วิชำชีพทนำยควำมในสำธำรณรัฐสิงคโปร์เป็นระบบทนำยควำมแบบผสม (Fused 
Profession) ซึ่งหมำยควำมว่ำตัวทนำยควำมนั้นสำมำรถเป็นทั้งทนำยควำมว่ำควำมในศำล 
(Advocate) และที่ปรึกษำกฎหมำย (Solicitor)28 กล่ำวคือผู้ที่ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพใน
สำธำรณรัฐสิงคโปร์สำมำรถท ำหน้ำที่ได้ทั้งกำรเป็นทนำยควำมที่ด ำเนินกระบวนพิจำรณำคดีในศำล
และที่ปรึกษำกฎหมำย 

นอกจำกนี้ทนำยควำมในสำธำรณรัฐสิงคโปร์ยังสำมำรถประกอบวิชำชีพได้หลำกหลำย
รูปแบบเช่นกำรด ำเนินกิจกำรแบบเจ้ำของเดียว,ห้ำงหุ้นส่วน,ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดหรือจะเป็นจัดตั้งเป็น

                                                           
26  Supreme Court of the Philippines. Retrieved June 30, 2015, from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_the_Philippines 
27  APEC economy: Philippines; Jurisdiction: Philippines. สืบค้นวันที่  30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558. จำก 

http://www.legalservices.apec.org/inventory/philippines.html. 
28  Admission to practice law. Retrieved May 11, 2015, from 

http://en.wikipedia.org/wiki/Admission_to_practice_law#Singapore 
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บริษัทจ ำกัดก็ได้ หรืออำจจะมีกำรด ำเนินกำรเป็นกิจกำรร่วมค้ำทำงกฎหมำย หรือเป็นพันธมิตร
ระหว่ำงนักกฎหมำยต่ำงชำติและนักกฎหมำยท้องถิ่นก็สำมำรถท ำได้ 

2.1)  องค์กรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำย 
 องค์กรหลักที่ท ำหน้ำที่ร่วมกันในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำยใน
สิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 5 องค์กร ได้แก่ 
 2.1.1)  สถำบันกำรศึกษำกฎหมำยแห่งสิงคโปร์ (The Singapore Institute of Legal 
Education)  
 สถำบันกำรศึกษำกฎหมำยแห่งสิงคโปร์เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 แทนที่
คณะกรรมกำรกำรศึกษำกฎหมำย (The Board of Legal Education) โดยสถำบันนี้อยู่ภำยใต้กำร
ก ำกับดูแลของสถำบันนักกฎหมำยสิงคโปร์ (The Singapore Academy of Law) โดยวัตถุประสงค์
ในกำรจัดตั้งเป็นไปเพื่อกำรรักษำและพัฒนำมำตรฐำนในกำรศึกษำวิชำกฎหมำยในสำธำรณรัฐ
สิงคโปร์ผ่ำนกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนหนังสือในสำขำวิชำนิติศำสตร์ กำรจัดกำรฝึกอบรมและ
ทดสอบควำมรู้แก่บุคคลที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพนักกฎหมำย และจัดกำร
ฝึกอบรมและทดสอบควำมรู้ภำยหลังได้รับใบอนุญำต นอกจำกนี้สถำบันกำรศึกษำกฎหมำยแห่ง
สิงคโปร์ยังท ำหน้ำที่ในกำรจัดกำรทดสอบควำมรู้แก่ชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย 
(Foreign Practitioner Examinations for Foreign Qualified Lawyers) ที่ประสงค์จะประกอบวิชำชีพ
ในขอบเขตที่กฎหมำยสิงคโปร์อนุญำต   
 ทั้งนี้หน้ำที่หลักของสถำบันกำรศึกษำกฎหมำยแห่งสิงคโปร์คือ 
 1)  รักษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพกฎหมำยในสำธำรณรัฐสิงคโปร์โดย
กำรให้ค ำแนะน ำแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรฝึกอบรมและให้กำรศึกษำ  
 2)  ขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่จะเป็นทนำยควำมและที่ปรึกษำกฎหมำย 
 3)  จัดกำรฝึกอบรม และกำรทดสอบควำมรู้แก่ผู้มีคุณสมบัติที่ประสงค์จะประกอบ
วิชำชีพนักกฎหมำยในสำธำรณรัฐสิงคโปร์ และชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย (Foreign 
Practitioner Examinations for Foreign Qualified Lawyers) ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนกับอัยกำร
สูงสุดตำมมำตรำ 130 ของรัฐบัญญัติว่ำด้วยกำรประกอบวิชำชีพกฎหมำย พ.ศ. 2551 (LEGAL 
PROFESSION ACT REVISED EDITION 2008)  
 4)  รับรองวุฒิกำรศึกษำของสถำบันกำรศึกษำชั้นสูงหรือจำกต่ำงประเทศ 
 5)  ให้รำงวัลและทุนกำรศึกษำในกำรศึกษำกฎหมำยขั้นสูง 
 6)  ส่งเสริมให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำกฎหมำยในระดับนำนำชำติ  
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 2.1.2)  นำยทะเบียนของศำลฎีกำ (Registrar of the Supreme court of Singapore)  
 นำยทะเบียนของศำลฎีกำเป็นหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลกำรประกอบวิชำชีพกฎหมำยใน
เชิงบริหำร โดยนำยทะเบียนศำลฎีกำมีหน้ำที่ในกำรออกใบอนุญำตกำรประกอบวิชำชีพกฎหมำย 
และเป็นผู้จัดเก็บทะเบียนรำยชื่อของผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยที่ได้รับใบอนุญำต (Practitioners) 
จัดท ำเป็นรำยชื่อผู้ได้รับอนุญำตประจ ำปีเพื่อให้บุคคลอ่ืนสำมำรถตรวจสอบทะเบียนดังกล่ำวได้ 
 2.1.3)  สถำบันนักกฎหมำยสิงคโปร์ (The Singapore Academy of Law)  
 สถำบันนักกฎหมำยสิงคโปร์จัดตั้งขึ้นตำมรัฐบัญญัติกำรจัดตั้งสถำบันนักกฎหมำย
สิงคโปร์ปี  พ.ศ. 2531 (The Singapore Academy of Law Act 1988) เพื่อเป็นสถำบันที่รวมตัว 
ผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยในแขนงต่ำง ๆ เข้ำไว้ด้วยกัน โดยมีสมำชิกได้แก่ ผู้ที่ได้รับใบอนุญำตให้
ประกอบวิชำชีพกฎหมำย ที่ปรึกษำกฎหมำยภำคเอกชน และสมำชิกของคณะนิติศำสตร์ใน
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ จ ำนวนทั้งสิ้นเกือบ 10,000 คน29 
 อย่ำงไรก็ตำมแม้สถำบันนักกฎหมำยสิงคโปร์จะไม่ได้มีส่วนในกำรก ำกับดูแลกำร
ประกอบวิชำชีพกฎหมำยโดยตรง แต่มีส่วนช่วยในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
กฎหมำยให้สูงขึ้นโดยกำรโฆษณำเผยแพร่กฎหมำยสิงคโปร์ให้เป็นที่รู้จัก พัฒนำระบบเทคโนโลยี
เข้ำมำใช้ในกำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำย และสร้ำงแหล่งเรียนรู้ทำงกฎหมำยให้สมำชิกได้ใช้
เพิ่มเติมควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประกอบวิชำชีพให้เพิ่มพูนมำกยิ่งขึ้น 
 2.1.4)  สภำทนำยควำม (The Law Society of Singapore)  
 สภำทนำยควำมเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 เพื่อเป็นตัวแทนของวิชำชีพ
ทนำยควำมในสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรรักษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
ทนำยควำม 
 โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรสภำทนำยควำมประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับกำรเลือกตั้ง  
และบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้ง โดยคณะกรรมกำรสภำทนำยควำมมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล
กำรประกอบวิชำชีพทนำยควำมให้เป็นไปด้วยควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกำรออกข้อก ำหนด
ด้ำนควำมประพฤติของทนำยควำม กำรจัดกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียกกำรประพฤติผิดมรรยำท
ทนำยควำม กำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนของสภำทนำยควำม กำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนของ
สภำทนำยควำม และช่วยเหลือสภำทนำยควำมในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของกำรจัดต้ังสภำทนำยควำม 
  
                                                           

29  Singapore Legal System. Retrieved May 11, 2015, from 
http://www.lawonline.com.sg/Legal%20System.html 
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 2.1.5)  อัยกำรสูงสุด (the Attorney-General)  
 อัยกำรสูงสุดเป็นบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกประธำนำธิบ ดี ตำมมำตรำ 35 แห่ง
รัฐธรรมนูญสิงคโปร์ โดยมีหน้ำที่ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่นำยกรัฐมนตรีและรัฐบำลในเร่ือง
บทบัญญัติของกฎหมำย และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกรัฐบำล 
 โดยหน่วยงำนของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดที่มีบทบำทหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแล
กำรประกอบวิชำชีพกฎหมำยได้แก่ส ำนักเลขำธิกำรกำรประกอบวิชำชีพกฎหมำย (The Legal 
Profession Secretariat) โดยหน่วยงำนดังกล่ำวจะที่ท ำหน้ำที่รับจดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษำกฎหมำย
ต่ำงชำติและชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยที่ประสงค์จะให้บริกำรทำงกฎหมำยใน
สำธำรณรัฐสิงคโปร์ อีกทั้งยังมีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลในเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบ
วิชำชีพกฎหมำยของสิงคโปร์ตำมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของอัยกำรสูงสุด ทั้งภำยในประเทศหรือ
ทำงระหว่ำงประเทศ 
 2.2)  บุคคลผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย 
 บุคคลผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยในสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่  
ผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยสิงคโปร์ที่ต้องได้รับใบอนุญำตในกำรประกอบวิชำชีพและ ชำวต่ำงชำติ
ผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย ซึ่งหลักเกณฑ์ในกำรก ำกับดูแลบุคคลแต่ละกลุ่มนั้นมีดังต่อไปนี้ 
 2.2.1)  ผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยสิงคโปร์ 

กำรที่จะเป็นทนำยควำมในสำธำรณรัฐสิงคโปร์ได้นั้นมีขั้นตอนอยู่หลำยขั้นตอน
ด้วยกันทั้งนี้ คุณสมบัติต่ำง ๆ ในกำรที่จะเป็นทนำยควำมนั้นถูกก ำหนดอยู่ในรัฐบัญญัติว่ำด้วย
วิชำชีพกฎหมำย (แก้ไข) เมื่อวันที่  11 กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2510 (LEGAL PROFESSION ACT 

REVISED EDITION 1967) ประกอบกับบทบัญญัติว่ำด้วยคุณสมบัติของนักวิชำชีพกฎหมำย
(บุคคลที่ เหมำะสม) (Legal Profession (Qualified Persons) Rules) ซึ่งประกำศใช้ เมื่อวันที่  27 
กรกฎำคม พ.ศ. 2544 ซึ่งรำยละเอียดต่ำง ๆ เป็นดังนี ้

1)  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำยในประเทศสิงคโปร์ 
บทบัญญัติว่ำด้วยคุณสมบัติของนักวิชำชีพกฎหมำย(บุคคลที่ เหมำะสม ) Legal 

Profession (Qualified Persons) Rules ซึ่งประกำศใช้เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2544 ได้ก ำหนดไว้ว่ำ 
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1.1)  คุณสมบัติทั่วไป 
กำรที่บุคคลนั้นต้องเป็น พลเมืองของประเทศสิงคโปร์หรือ บุคคลที่มำพ ำนักอย่ำงถำวร 

(Permanent Resident: PR) โดยไม่ค ำนึงถึงสัญชำติใด  ๆ และมีอำยุครบ 21 ปีบริบูรณ์และมี
บุคลิกภำพที่ดี เท่ำนั้นจึงจะสำมำรถท ำสมัครสอบเนติบัณฑิตของสิงคโปร์ (Singapore Bar) เพื่อที่จะ
เป็นทนำยควำมได้30 

1.2)  คุณสมบัติด้ำนกำรศึกษำ 
1)  ในกำรสมัครสอบเนติบัณฑิตของสิงคโปร์เพื่อเป็นทนำยควำมนั้น ทำงกำร

สิงคโปร์ได้ให้ควำมส ำคัญในเร่ืองคุณสมบัติกำรศึกษำเป็นอย่ำงมำก โดยได้ลงรำยละเอียดไว้ใน
บทบัญญัติว่ำด้วยคุณสมบัติของนักวิชำชีพกฎหมำย (บุคคลที่เหมำะสม) ซึ่งบทบัญญัติดังกล่ำวได้
ก ำหนดถึงประเทศและมหำลัย ที่ทำงกำรสิงคโปร์รับรองในกำรสอบเนติบัณฑิตไว้อย่ำงละเอียดโดย
ผู้ที่ศึกษำในสำธำรณรัฐสิงคโปร์ ผู้สมัครต้องศึกษำในชั้นระดับปริญญำตรีในโครงกำร 4 ปีในสำขำ
นิติศำสตร์จำกมหำลัยที่ทำงกำรก ำหนดเท่ำนั้น นอกจำกนี้ต้องจบออกมำด้วยคะแนนระดับเกียรติ
นิยมอันดับหนึ่งหรือสองเท่ำนั้นขึ้นอยู่กับมหำวิทยำลัย และหำกผู้สมัครได้ท ำกำรศึกษำมำใน
ต่ำงประเทศ ทำงกำรก็ได้ก ำหนดมหำลัยและระดับคะแนนไว้อย่ำงละเอียด31 

ดังที่ได้กล่ำวมำจะเห็นว่ำข้อก ำหนดในคุณสมบัติของกำรสมัครสอบเนติบัณฑิตของ
ประเทศสิงคโปร์นั้นได้ตั้งกฎเกณฑ์ในเร่ืองคุณภำพของกำรศึกษำไว้สูงมำก  อย่ำงไรก็ดีในปี  
 พ.ศ. 2549 กฎข้อ 15A ได้ถูกน ำเสนอขึ้นมำเพื่อลดคุณสมบัติดังกล่ำวเพื่อเป็นกำรดึงดูดนักกฎหมำย
สูงอำยุและมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนให้กลับเข้ำมำท ำงำนในประเทศสิงคโปร์ 

2)  ผู้สมัครต้องท ำกำรสอบเนติบัณฑิตสิงคโปร์ให้ผ่ำน  โดยกำรสอบนั้น 
แบ่งออกสองส่วนด้วยกัน คือ ส่วน A ส ำหรับผู้ที่เรียนจบมำกจำกต่ำงประเทศในมหำวิทยำลัยที่
ทำงกำรก ำหนดและ ส่วน B ซึ่งในส่วนนี้จะรวมถึงกำรเข้ำหลักสูตรกำรอบรมด้ำนกฎหมำยเป็นเวลำ 
5 เดือน (ส ำหรับทั้งผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในประเทศสิงคโปร์และในต่ำงประเทศ) อีกทั้งผู้สอบยังต้อง
เป็นทนำยฝึกหัดภำยใต้กำรดูแลของทนำยควำมอำวุโสเป็นเวลำอีก 6 เดือน และในขั้นสุดท้ำยที่ทำง
เนติบัณฑิตจะได้ติดต่อไปยังผู้สอบเพื่ออกใบอนุญำตกำรส ำหรับกำรเป็นทนำยควำมอย่ำงสมบูรณ์32 

                                                           
30  Admission requirements. Retrieved May 11, 2015, from 

https://www.mlaw.gov.sg/content/minlaw/en/practising-as-a-lawyer/admission/req.html 
31  Am I a qualified person? Retrieved May 11, 2015, from 

https://www.mlaw.gov.sg/content/minlaw/en/practising-as-a-lawyer/admission/req/qp.html 
32  How do I become a lawyer in Singapore? Retrieved May 11, 2015, from 

http://singaporelegaladvice.com/how-do-i-become-a-lawyer-in-singapore/ 
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 โดยใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทนำยควำมสิงคโปร์มีอำยุ  1 ปี (เร่ิมนับตั้งแต่วันที่  
1 เมษำยน จนถึงวันที่ 31 มีนำคมของปีถัดไป) และจะต้องมีกำรต่ออำยุเป็นประจ ำทุกปี ภำยในวันที่ 
31 มีนำคมของทุกปีผ่ำนทำงระบบออนไลน์  

2.2.2)  ชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย 
ส ำหรับบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติครบในกำรสอบเนติบัณฑิตสิงคโปร์หรือนักกฎหมำย

ชำวต่ำงชำติก็สำมำรถเลือกที่จะท ำงำนในสำยกฎหมำยในประเทศสิงค์โปรได้เช่นเดียวกันโดยทั้งนี้
ทำงประเทศสิงคโปร์ได้จ ำแนกประเภทส ำหรับงำนดังกล่ำวไว้อย่ำงละเอียดอันได้แก่33 

1)  ท ำงำนด้ำนกฎหมำยในฐำนะเป็นทนำยควำมต่ำงชำติ (Foreign Lawyer)  
นักกฎหมำยต่ำงชำติสำมำรถท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยต่ำงชำติหรือกฎหมำย

ระหว่ำงประเทศได้ในประเทศสิงคโปร์โดยกำรลงทะเบียนเป็นทนำยควำมต่ำงชำติตำมรัฐบัญญัติ
บัญญัติว่ำด้วยวิชำชีพกฎหมำย (แก้ไข) พ.ศ. 2551 (LEGAL PROFESSION ACT REVISED 
EDITION 2008) ซึ่งกำรลงทะเบียนดังกล่ำวเป็นกำรลงทะเบียนกับส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด
(Attorney-General’s Chambers) โดยผู้ลงทะเบียนไม่ต้องเข้ำอบรมหรือท ำกำรสอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

2)  ท ำงำนเป็นนักกฎหมำยประจ ำบริษัท 
นักกฎหมำยต่ำงชำติสำมำรถท ำงำนเป็นที่ปรึกษำทำงกฎหมำยประจ ำบริษัทหรือ  

ตำมองค์กรต่ำง ๆ ในสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญำตหรือมีเนติบัณฑิตของประเทศสิงคโปร์ 
ทั้งนี้ ก็เนื่องมำจำกในประเทศสิงคโปร์นั้นไม่มีกฎหมำยเฉพำะส ำหรับนักกฎหมำยประจ ำบริษัท ซึ่ง
เร่ืองดังกล่ำวก็รวมถึงนักกฎหมำยประจ ำบริษัทชำวสิงคโปร์ด้วย อย่ำงไรก็ตำมสมำคมนักกฎหมำย
ประจ ำบริษัทสิงคโปร์ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ศีลธรรมส ำหรับสมำชิกของสมำคม เพื่อให้นักกฎหมำย
ประจ ำบริษัทปฏิบัติตำมดังนี้34 

2.1)  ด ำรงไว้เพื่อควำมยุติธรรมและควำมถูกต้องตำมกฎหมำย 
2.2)  ท ำงำนเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำ 
2.3)  ยึดมั่นและป้องกันไว้ซึ่งควำมลับของลูกค้ำ 
2.4)  ท ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์และอย่ำงเป็นมืออำชีพ 
2.5)  ช่วยเหลือให้ค ำปรึกษำทำงกฎหมำยอย่ำงเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด 

  

                                                           
33 Alternatives for working in the legal field in Singapore. Retrieved May 11, 2015, from 

https://www.mlaw.gov.sg/content/minlaw/en/practising-as-a-lawyer/admission/alt.html 
34  Working as in-house counsel in Singapore: FAQ. Retrieved May 11, 2015, from 

http://www.scca.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=520 
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3)  ท ำกำรสอบเพื่อเป็นสำมำรถด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยสิงคโปร์ได้ 
นักกฎหมำยต่ำงชำติที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและสอบผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ของ 

ผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย (Foreign Practitioner Examinations :FPE) โดยสถำบันกำรศึกษำ
กฎหมำยสิงคโปร์ (The Singapore Institute of Legal Education: SILE) สำมำรถยื่นค ำขอต่อสมำคม
ทนำยควำมเพื่อขอใบรับรองเป็นนักกฎหมำยต่ำงชำติที่สำมำรถท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย
สิงคโปร์ได้ในส่วนได้กฎหมำยอนุญำต ทั้งนี้หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของชำวต่ำงชำติผู้ประกอบ
วิชำชีพกฎหมำยในสำธำรณรัฐสิงคโปร์ที่มีสิทธิขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกฎหมำยต่ำงชำติ 
(Foreign Practitioner “Certificate) คือ  

1)  ผู้ที่จะขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกฎหมำยต่ำงชำติ จะต้องมีอำยุอย่ำงน้อย  
21 ปีบริบูรณ์ 

2)  ส ำหรับชำวต่ำงชำติผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกฎหมำย
ต่ำงชำติจำกอัยกำรสูงสุดเพื่อประกอบวิชำชีพกฎหมำยในสำธำรณรัฐสิงคโปร์ ผู้นั้นจะต้องมี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนกฎหมำยมำแล้วอย่ำงน้อยเป็นเวลำสำมปีทั้งในสิงคโปร์หรือใน
ต่ำงประเทศ โดยกำรท ำงำนดังกล่ำวต้องเป็นกำรท ำงำนที่อยู่ในฐำนะทนำยควำมต่ำงชำติที่ได้
ลงทะเบียนแล้ว35 โดยรำยละเอียดดังกล่ำวเป็นไปตำม ระเบียบวิชำชีพนักกฎหมำยปี พ.ศ. 2554  
(กำรทดสอบนักกฎหมำยต่ำงชำติ) (Legal Profession (Foreign Practitioner Examinations) Rules 
2011) ซึ่งอยู่ภำยใต้รัฐบัญญัติวิชำชีพนักกฎหมำย(แก้ไข) พ.ศ. 2551 (LEGAL PROFESSION ACT 

REVISED EDITION 2008)  
 ส ำหรับขอบเขตของกฎหมำยที่ได้รับอนุญำตให้ชำวต่ำงชำติมีสิทธิประกอบวิชำชีพ
กฎหมำยในสิงคโปร์ ได้แก่ กฎหมำยกำรเงิน กำรธนำคำร กำรควบรวมและกำรได้มำซึ่งกิจกำร หรือ
ทรัพย์สินทำงปัญญำ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงรัฐธรรมนูญ กฎหมำยปกครอง กฎหมำยขนส่ง/โอน
กรรมสิทธิ์ (Conveyancing) กฎหมำยอำญำ กฎหมำยครอบครัว กฎหมำยมรดก หรือกำรปรำกฏตัว
หรือด ำเนินคดีในศำล นอกจำกนี้อัยกำรสูงสุดยังมีมีอ ำนำจในกำรก ำหนดอำยุของใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพกฎหมำยต่ำงชำติ (Foreign Practitioner Certificate) ได้เอง 
 (3)  องค์กรธุรกิจที่ประกอบวิชำชีพกฎหมำย 

กำรจัดตั้งองค์กรธุรกิจเพื่อประกอบวิชำชีพกฎหมำยในสิงคโปร์แบ่งออกเป็นกำรจัดตั้ง
นิติบุคคลที่ให้ค ำปรึกษำกฎหมำยสิงคโปร์ (Singapore Law Practice) และนิติบุคคลที่ให้ค ำปรึกษำ
กฎหมำยต่ำงชำติ (Foreign Law Practice) ซึ่งโดยทั่วไปกำรจัดตั้งองค์กรเพื่อให้ค ำปรึกษำกฎหมำย
                                                           

35  Foreign Practitioner Examinations. Retrieved May 11, 2015, from http://www.sile.edu.sg/foreign-
practitioner-examinations 
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สิงคโปร์ในทุกรูปแบบ จะต้องได้รับอนุญำตจำกสภำทนำยควำมเสียก่อนและกรณีกำรขออนุญำต
จัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลที่ให้ค ำปรึกษำกฎหมำยต่ำงชำติในทุกรูปแบบจะต้องได้รับอนุญำตจำก
อัยกำรสูงสุด  

นอกจำกนี้ในกำรจัดตั้งนิติบุคคลต่ำงชำติเพื่อประกอบวิชำชีพกฎหมำยในสิงคโปร์  
มีกำรเปิดโอกำสให้นิติบุคคลต่ำงชำติขออนุญำตเพื่อลงทุนหรือร่วมลงทุนในกิจกำรได้ภำยใต้รูปบ
แบบองค์กรนิติบุคคลใน 4 ประเภท ได้แก่ ส ำนักงำนกฎหมำยต่ำงชำติที่ได้รับอนุญำต ส ำนักงำน
กฎหมำยต่ำงชำติที่มีคุณสมบัติ กิจกำรร่วมค้ำทำงกฎหมำย และพันธมิตรทำงกฎหมำย ทั้งนี้รูปแบบ
นิติบุคคลที่น่ำสังเกต คือ กิจกำรร่วมค้ำทำงกฎหมำยและพันธมิตรทำงกฎหมำยที่เป็นกำรร่วมลงทุน
หรือร่วมมือกันระหว่ำงส ำนักงำนที่ปรึกษำกฎหมำยสิงคโปร์และส ำนักงำนที่ปรึกษำกฎหมำย
ต่ำงชำติที่จะให้บริกำรทำงกฎหมำยส ำหรับกำรท ำธุรกรรมทำงกำรค้ำและกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่ส ำนักงำนที่ปรึกษำกฎหมำยสิงคโปร์ด้วย
อีกทำงหนึ่ง 

3.1.9  สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม 
1)  ระบบกฎหมำย  
 สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำมมีกำรปกครองในระบอบสังคมนิยมภำยใต้กำรน ำของ

พรรคคอมมิวนิสต์ ใช้ระบบกฎหมำยแบบประมวลกฎหมำย (Civil Law) โดยมีรัฐธรรมนูญปี 2535 
(1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam) เป็นกฎหมำยสูงสุดของประเทศ ทั้งนี้ 
บ่อเกิดของกฎหมำยภำยในประเทศมีที่มำจำกกฎหมำยลำยลักษณ์อักษรที่ตรำขึ้นโดยสภำแห่งชำติ  
(The National Assembly)  

2)  ภำพรวมกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำย 
ด้ำนกำรประกอบวิชำชีพกฎหมำย ผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยที่ได้รับอนุญำตของ

เวียดนำมมีสิทธิให้บริกำรทำงกฎหมำยทั้งในฐำนะทนำยควำมและที่ปรึกษำกฎหมำย โดยมีสิทธิเข้ำ
ร่วมในกระบวนกำรพิจำรณำคดีต่ำง ๆ โดยให้ค ำปรึกษำทำงกฎหมำยและเป็นตัวแทนของลูกควำม 
ในส่วนที่นอกเหนือจำกกำรเข้ำร่วมในกระบวนพิจำรณำคดีต่ำง  ๆ ได้แก่กำรให้ค ำปรึกษำทำง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกฎหมำย อำทิเช่น กำรแปลเอกสำร กำรรับรองเอกสำร เป็นต้น 
 2.1)  องค์กรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบวิชำชีพกฎหมำย 

1)  กระทรวงยุติธรรม (The Ministry of Justice)  
 กระทรวงยุติธรรมมีบทบำทส ำคัญต่อกำรประกอบวิชำชีพกฎหมำยของเวียดนำม โดย
เป็นองค์กรที่มีอ ำนำจในกำรออกใบอนุญำต และเพิกถอนใบอนุญำตกำรประกอบวิชำชีพกฎหมำย 
(Law Practice Certificate) ของบุคคลธรรมและนิติบุคคลสัญชำติเวียดนำมและชำวต่ำงชำติ อีกทั้ง
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ยังเป็นหน่วยงำนที่ก ำหนดนโยบำยและวำงกลยุทธ์ในกำรพัฒนำกำรประกอบวิชำชีพกฎหมำยและ
น ำเสนอรำยงำนต่อรัฐบำล  
 2)  เนติบัณฑิตยสภำ (The Bar Association)  
 เนติบัณฑิตยสภำเป็นองค์กรวิชำชีพของผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยที่จัดตั้งขึ้นทั้ง 
ในเมืองหลวง และจังหวัดอ่ืน ๆ ในแต่ละท้องถิ่น มีบทบำทในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบวิชำชีพ
กฎหมำยโดยเป็นฝ่ำยที่ด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนทนำยควำมฝึกหัด และอบรมทนำยควำมฝึกหัด อีกทั้ง
เป็นผู้ที่ยื่นค ำร้องขอใบอนุญำตกำรประกอบวิชำชีพกฎหมำยเพื่อให้กระทรวงยุติธรรมพิจำรณำ
อนุญำต เป็นองค์กรที่ดูแลกำรขึ้นทะเบียนเป็นสมำชิกของเนติบัณฑิตยสภำ และร้องขอให้องค์กร
ทนำยควำมแห่งชำติ (The National Lawyers’ Organization) ออกบัตรทนำยควำม (Lawyer Card) 
ให้แก่ผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยที่ได้รับกำรอนุญำต 

นอกจำกนี้แล้วในปี  พ .ศ.  2552 ได้มีกำรจัดตั้ งสหภำพทนำยควำมเวียดนำม  
(The Vietnamese Lawyers Federation) โดยมีเนติบัณฑิตยสภำในแต่ละท้องที่แต่ละจังหวัดเป็น
สมำชิกของสหภำพดังกล่ำว ทั้งนี้กำรจัดตั้งสหภำพทนำยควำมเวียดนำม (The Vietnamese Lawyers 
Federation) นั้น มีวัตถุประสงค์ในกำรก ำกับดูแลให้มีกำรประกอบวิชำชีพกฎหมำยอย่ำงถูกต้องตำม 
หลักจรรยำบรรณวิชำชีพ (Code of Conduct)  
 3)  องค์กรทนำยควำมแห่งชำติ (The National Lawyer’ Organization)  
 เป็นองค์กรวิชำชีพซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย และเนติบัณฑิตยสภำ
ในระดับประเทศ ซึ่งมีสมำชิกที่ประกอบด้วยเนติบัณฑิตยสภำและผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย และ
มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรเป็นตัวแทนเพื่อพิทักษ์รักษำสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย  
มีหน้ำที่สอดส่องดูแลกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมและข้อควรปฏิบัติของผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย  
อีกทั้งยังจัดกำรฝึกอบรมผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย จัดให้มีหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และทักษะ
ในกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย และยังเป็นองค์กรที่ออกบัตรทนำยควำม (Lawyer Card)  
อีกด้วย 

2.2)  บุคคลผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย 
 วิชำชีพกฎหมำยในสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำมสำมำรถแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยเวียดนำมที่ท ำหน้ำที่เป็นทั้งทนำยควำมและที่ปรึกษำกฎหมำย และ
อีกกลุ่มหนึ่ง คือ ชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย ซึ่งหลักเกณฑ์ในกำรก ำกับดูแลบุคคลแต่
ละกลุ่มนั้น มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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 (1)  ผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยเวียดนำม 
 เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชำชีพกฎหมำยในสำธำรณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนำมแบ่งออกเป็นกำรพิจำรณำในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี ้
 1)  บุคคลที่ประสงค์จะขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกฎหมำยจำกกระทรวงยุติธรรม
จะต้องมีสัญชำติเวียดนำมเท่ำนั้น 

2)  บุคคลที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกฎหมำยในสำธำรณรัฐสังคม
นิยมเวียดนำมจะต้องมีควำมประพฤติดี  และเป็นผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำ
นิติศำสตร์ ซึ่งผ่ำนกำรฝึกอบรมและกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จนได้รับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกฎหมำยจำกระทรวงยุติธรรม  ตลอดจนสมัครเข้ำเป็นสมำชิกของ 
เนติบัณฑิตยสภำ และได้รับบัตรทนำยควำม (Lawyer Card) จำกองค์กรทนำยควำมแห่งชำติ  
(The National Lawyer’s Organization)  

อย่ำงไรก็ดีจำกกำรพิจำรณำบทบัญญัติต่ำง ๆ ของกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพทนำยควำม 
พ.ศ. 2549 (The Law on Lawyers 2006 (No. 65/2006/QH11) ) ไม่พบว่ำมีกำรระบุอำยุขั้นต่ ำของ
บุคคลที่จะขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกฎหมำยเวียดนำม    
 (2)  ชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย 

 สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำมอนุญำตให้ชำวต่ำงชำติมีสิทธิขออนุญำตในกำรให้
ค ำปรึกษำกฎหมำยต่ำงประเทศในประเทศได้ โดยเงื่อนไข คุณสมบัติ และมำตรฐำนในกำรก ำกับ
ดูแลชำวต่ำงชำติมีดังนี ้
 1)  ในด้ำนกำรศึกษำ จะต้องปรำกฏวำบุคคลดังกล่ำวได้รับอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพ
กฎหมำยในต่ำงประเทศและใบอนุญำตนั้นยังมีผลบังคับอยู่  ทั้งนี้บุคคลนั้นยังต้องเคำรพต่อ
รัฐธรรมนูญ และกฎหมำยเวียดนำม อีกทั้งยังต้องเป็นบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกองค์กรกำร
ให้บริกำรทำงกฎหมำยต่ำงชำติ (Foreign Law Practicing Organization) หรือได้รับกำรว่ำจ้ำงโดย
ส ำนักงำนกฎหมำยต่ำงชำติที่มีสำขำในสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม 
 ชำวต่ำงชำติที่ได้รับอนุญำตแล้วจะมีสิทธิให้ค ำปรึกษำได้เฉพำะกฎหมำยต่ำงประเทศ 
และกฎหมำยระหว่ำงประเทศ  เว้นแต่กรณีที่ชำวต่ำงชำติผู้นั้นจบกำรศึกษำกฎหมำยจำก
สถำบันกำรศึกษำในเวียดนำม และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบถ้วนส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
กฎหมำยเวียดนำม แต่ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ชำวต่ำงชำติผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยจะไม่สำมำรถว่ำ
ควำมในศำลหรือด ำเนินกระบวนพิจำรณำคดีใด ๆ ในศำลของเวียดนำมได้ จะต้องให้ผู้ประกอบ
วิชำชีพกฎหมำยสัญชำติเวียดนำมเป็นผู้ด ำเนินกระบวนพิจำรณำในศำล  
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 ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมจะเป็นหน่วยงำนที่ออกใบอนุญำตประเภทชำวต่ ำงชำติ 
ผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย (Foreign Lawyers) โดยใบอนุญำตของชำวต่ำงชำติ ผู้ประกอบวิชำชีพ
กฎหมำยมีอำยุ  5 ปี และสำมำรถต่ออำยุได้ไม่เกินคร้ังละ 5 ปี ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับระยะเวลำตำม
ใบอนุญำตท ำงำนตำมกฎหมำยแรงงำนของสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำมด้วย 

3.1.10 รำชอำณำจักรไทย 
1)  ภำพรวมของระบบกำรปกครองและกฎหมำย 
รำชอำณำจักรไทยเป็นเมืองพุทธที่เป็นมิตรและต้อนรับชำวต่ำงชำติ มีกำรปกครอง

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขซึ่งประชำชนให้ควำมเคำรพสถำบัน
พระมหำกษัตริย์อย่ำงสูง 

อย่ำงไรก็ตำมกำรเมืองของประเทศไทยไม่มีเสถียรภำพ เมื่อเทียบกับประเทศสมำชิก 
อ่ืน ๆ ในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนเนื่องจำกในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำมีกำรรัฐประหำรเปลี่ยนแปลง
ผู้น ำรัฐบำลบ่อยคร้ังซึ่งท ำให้บรรยำกำศกำรลงทุนไม่น่ำเชื่อถือและไม่มั่นคงเพียงพอ อีกทั้ง 
กำรประสำนนโยบำยหรือกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติเพื่อกำรพัฒนำประเทศต้องหยุดชะงักเมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงผู้น ำในแต่ละคร้ัง 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำยและทนำยควำมของประเทศไทย36 

2)  ภำพรวมกำรประกอบวิชำชีพทนำยควำมและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแล
กำรประกอบวิชำชีพทนำยควำม 

ในรำชอำณำจักรไทย ทนำยคือผู้มีหน้ำที่ใช้กฎหมำยเป็นตัวแทนของผู้มีอรรถคดีไม่ว่ำ 
จะเป็นทนำยควำมโจทก์หรือทนำยควำมจ ำเลย นอกจำกนี้ทนำยควำมยังเป็นเป็นวิชำชีพอิสระใน
กระบวนกำรยุติธรรมซึ่งท ำหน้ำที่ร่วมกับพนักงำนสอบสวน อัยกำร และศำล ในกำรผดุงควำมถูกต้อง
เป็นธรรมของกระบวนกำรยุติธรรม เพื่อให้กระบวนกำรยุติธรรมด ำเนินไปตำมกรอบของอ ำนำจ
หน้ำที่ภำยใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมำย 

นอกจำกนี้ทนำยควำมยังท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำกฎหมำยให้กับประชำชนผู้มีอรรถคดี
ภำยใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 หรือรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย พ.ศ. 2550 โดยทนำยควำมสำมำรถท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำกฎหมำยให้กับประชำชนผู้มีอรรถ
คดี ผู้ต้องหำหรือจ ำเลย มีสิทธิ์ที่จะปรึกษำทนำยควำมเป็นกำรเฉพำะตัว มีสิทธิ์ ที่จะได้รับกำร
สอบปำกค ำต่อหน้ำทนำยควำมหรือผู้ที่ได้รับควำมไว้วำงใจ มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ในเร่ืองกำรละเมิดสิทธิ

                                                           
36  ภาพรวมนโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชกอาเซียน. สืบค้น 30 มิถุนำยน 2558, จำก 

http://www.thaifta.com/trade/study/lawsme57_chap2.pdf 
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มนุษยชน ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์หรือสิทธิเสรีภำพ ด้วยเหตุนี้ทนำยควำมจึงเป็นสิ่งที่ท ำให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงสิทธิต่ำง ๆ ตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำยได้37 

3.1.10.1 พระรำชบัญญัติทนำยควำม พ.ศ. 2528 
ในปี พ.ศ. 2508 ได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติทนำยควำมขึ้นมำ โดยประรำชบัญญัติ 

ฉบับดังกล่ำวได้เปลี่ยนแปลงอ ำนำจในกำรออกใบอนุญำตว่ำควำมจำกอธิบดีผู้พิพำกษำศำลอุทธรณ์
มำให้แก่เนติบัณฑิตยสภำ ดังนี้เนติบัณฑิตยสภำจึงเป็นทั้งผู้ออกใบอนุญำต ผู้ควบคุมระเบียบและ
มำรยำททนำยควำม จึงท ำให้ในช่วงเวลำดังกล่ำว ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำประดับปริญญำตรีทำงกฎหมำย 
จำกมหำวิทยำลัยต้องผ่ำนกำรสอบเป็นเนติบัณฑิตที่ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ
เสียก่อนจึงจะขอจดทะเบียนเป็นทนำยควำมชั้นหนึ่งได้  ซึ่งตำมบทบัญญัติจะก ำหนดให้เฉพำะ
ทนำยควำมชั้นหนึ่งเท่ำนั้นที่มีสิทธิว่ำควำมได้ทั่วรำชอำณำจักร ส่วนผู้ที่เรียนจบเฉพำะปริญญำตรี
ทำงกฎหมำยสำมำรถเป็นได้เพียงแค่ทนำยควำมชั้นสอง ซึ่งมีสิทธิว่ำควำมได้เฉพำะในต่ำงจังหวัดที่
ได้รับในอนุญำต โดยข้อก ำหนดดังกล่ำวของเนติบัณฑิตยสภำถือเป็นกำรกดขี่และปิดกั้นเสรีภำพ
ของผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ซึ่งท ำให้เกิดกำรเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้ำนและคัดค้ำนอย่ำง
กว้ำงขวำง ซึ่งต่อมำในภำยหลังจึงได้มีกำรแก้ไขเร่ืองดังกล่ำวโดยพระรำชบัญญัติทนำยควำมในปี 
พ.ศ. 2514 ได้บัญญัติให้ผู้ที่จบปริญญำตรีทำงด้ำนกฎหมำยสำมำรถเป็นทนำยควำมชั้นหนึ่งและว่ำ
ควำมได้ทั่วรำชอำณำจักร 

เมื่อปี พ.ศ. 2522 จึงได้มีกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติทนำยควำมขึ้นใหม่  เพื่อเป็นกำร
เรียกร้องเพื่อให้ได้มำซึ่งสภำทนำยควำม โดยร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2523 
และได้น ำเสนอต่อนำยกรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อด ำเนินกำรต่อไป โดยใช้
ระยะเวลำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จนถึงปี พ.ศ. 2528 และมีผลบังคับใช้เป็นพระรำชบัญญัติทนำยควำม
ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเมื่อวันที่ 19 ธันวำคม พ.ศ. 2528 

โดยพระรำชบัญญัติทนำยควำม พ.ศ. 2528 โดยมีสำระส ำคัญดังนี ้
1)  มำตรำที่ 6 ของพระรำชบัญญัตินี้ได้บัญญัติให้มี “สภำทนำยควำม” ขึ้น ท ำให้ตั้งแต่

บัดนั้นเป็นต้นมำ “สภำทนำยควำม” จึงเป็นสถำบันนิติบุคคลของผู้ประกอบวิชำชีพทนำยควำม ซึ่ง
ก่อต้ังขึ้นโดยทนำยควำมและมีอยู่เพื่อทนำยควำมตำมหลักพื้นฐำนของรัฐธรรมนูญ 

2)  กำรเปลี่ยนแปลงอ ำนำจในกำรจดทะเบียนและควบคุมมรรยำททนำยซึ่งแต่เดิมเป็น
อ ำนำจของเนติบัณฑิตยสภำโดยกำรเปลี่ยนแปลงนี้จึงท ำให้สภำทนำยควำมเป็นผู้มีอ ำนำจ  
จดทะเบียนออกใบอนุญำตว่ำควำมและมีหน้ำที่ควบคุมมรรยำททนำยควำม 
                                                           

37  บทบาททนายความในกระบวนการยุติธรรม. สืบค้น 30 มิถุนำยน 2558, จำก 
http://www.mfu.ac.th/school/law/admin/uploadCMS/upload/rgThu11130.pdf 
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3)  กำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนและรับในอนุญำตเป็น
ทนำยควำมเพิ่มเติม กล่ำวคือ นอกจำกจะเป็นผู้ส ำเร็จปริญญำนิติศำสตร์ ยังต้องผ่ำนกำรฝึกอบรม
มำรยำททนำยควำม หลักปฏิบัติเบื้องต้นในกำรว่ำควำม และกำรประกอบวิชำชีพทำงกฎหมำยตำม
ข้อบังคับสภำทนำยควำมว่ำด้วยกำรฝึกอบรมวิชำว่ำควำม นอกจำกนี้แล้วพระรำชบัญญัติฉบับนี้ยัง
ส่งผลให้ไม่มีทนำยควำมชั้นสองอีกต่อไป เนื่องจำกผู้ที่ เป็นทนำยควำมชั้นสองอยู่ก่อนวันที่
พระรำชบัญญัติน้ีบังคับใช้ให้ถือว่ำเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนและได้รับใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
และมีสิทธิขอต่ออำยุใบอนุญำต หรือขอดจะทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติน้ีได้ 

4)  มีกำรก ำหนดให้มีกองทุนสวัสดิกำรทนำยควำม เพื่อช่วยเหลือทนำยควำมที่ได้รับ
ควำมเดือดร้อนหรือทำยำทของทนำยควำมที่ถึงแก่ควำมตำย ซึ่งได้รับควำมเดือดร้อนให้ได้รับเงิน
สงเครำะห์จำกกองทุนสวัสดิกำรทนำยควำม นอกจำกอีกบทบัญญัติที่ส ำคัญอีกเร่ืองหนึ่งก็คือ กำร
ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรช่วยเหลือประชำชนทำงกฎหมำยรวมทั้งกำรจัดให้มีกองทุนส ำหรับ
ช่วยเหลือประชำชนทำงกฎหมำยด้วย38 

2.1)  องค์กรที่ก ำกับดูแลกำรประกอบวิชำชีพทนำยควำม 
1)  สภำทนำยควำม 

ในปัจจุบันวิชำชีพทนำยควำมในประเทศไทยจึงอยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติทนำยควำม 
พ.ศ. 2528 โดยมีสภำทนำยควำมอันมีสภำนะเป็นนิติบุคคลเป็นผู้ที่ก ำกับวิชำชีพทนำยควำมใน
ประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์ของของสภำทนำยควำมได้แก่กำรส่งเสริมกำรศึกษำและกำร
ประกอบวิชำชีพทนำยควำม, กำรควบคุมมำรยำทของทนำยควำม, กำรส่งเสริมควำมสำมัคคีและ
ผดุงเกียรติของสมำชิกสภำทนำยควำม, กำรส่งเสริมและจัดสวัสดิกำรให้แก่สมำชิกสภำทนำยควำม 
และกำรส่งเสริมช่วยเหลือแนะน ำ เผยแพร ่และให้กำรศึกษำแก่ประชำชนในเร่ืองที่เกี่ยวกับกฎหมำย 
ๆ นอกจำกนี้สภำทนำยควำมยังเป็นผู้ที่มีอ ำนำจในกำรจดทะเบียนและออกใบอนุญำตทนำยควำม
และด ำเนินกำรต่ำง ๆ ใดให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของสภำทนำยควำม 

โดยสภำทนำยควำมนั้นควำมประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกันคือ คณะกรรมกำรสภำ
ทนำยควำมและสมำชิกสภำทนำย โดยตำมพระรำชบัญญัติทนำยควำม พ.ศ. 2528 มำตรำที่ 14 ได้
บัญญัติถึงคณะกรรมกำรสภำทนำยไว้ว่ำ ให้มีคณะกรรมกำรหนึ่งคณะหนึ่งในสภำทนำยควำม ซึ่ง
เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรสภำทนำยควำม” ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจำกกระทรวงยุติธรรมหนึ่งคน 
และผู้แทนจำกเนติบัณฑิตยสภำหนึ่งคน เป็นกรรมกำรและนำยกและกรรมกำรอ่ืนอีกไม่เกิน 

                                                           
38  ประวัติความเป็นมาการก่อตั้ง “สภาทนายความ.” สืบค้น 11 พฤษภำคม 2558, จำก 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=ED35F5D5C32BBFB2!220&app=WordPdf&authkey=!AG7oIe4ng
Ou7WJo 
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ยี่สิบสำมคนซึ่งสมำชิกสภำทนำยควำมทั่วประเทศได้เลือกตั้งขึ้น โดยกรรมกำรดังกล่ำวต้องกล่ำว 
ไม่น้อยกว่ำเก้ำคนจะต้องมีส ำนักงำนประจ ำอยู่ตำมภำคต่ำง  ๆ ตำมพระรำชกฤษฎีกำตั้งอธิปดี 
ผู้พิพำกษำภำค ภำคละหนึ่งคน และในส่วนของสมำชิกสภำนำยควำมก็ได้แก่ทนำยควำมไทยทุกคน
ที่ได้รับจดทะเบียนและได้รับใบอนุญำตให้เป็นทนำยควำมตำมพระรำชบัญญัติน้ีทุกคน 

3)  หลักเกณฑ์ในกำรประกอบวิชำชีพทนำยควำม 
ส ำหรับกำรขอจดทะเบียนและรับใบอนุญำตทนำยควำม พระรำชบัญญัติทนำยควำม 

พ.ศ. 2528 ได้บัญญัติถึงเร่ืองดังกล่ำวไว้ในหมวดที่ 4 “กำรขอจดทะเบียนและรับใบอนุญำตให้เป็น
ทนำยควำม” ทั้งนี้มำตรตรำที่ 34 ของพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้ก ำหนดไว้ว่ำกำรรับจดทะเบียนและ
ออกใบอนุญำต รวมถึงกำรต่ออำยุใบอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง(กฎกระทรวง ฉบับที่ 2( พ.ศ. 2528) ) ทั้งนี้จำกเนื่องแบบค ำขอจดทะเบียนและรับ
ใบอนุญำตให้เป็นทนำยควำมได้ก ำหนดถึงคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนในข้อ (6) ซึ่งก ำหนดว่ำ 
ผู้ขอจดทะเบียนต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมมำรยำททนำยควำม หลักปฏิบัติเบื้องต้นในกำรว่ำควำม และ
กำรประกอบอำชีพทำงกฎหมำยตำมข้อบังคับสภำทนำยควำม หรือ หลักฐำนที่แสดงว่ำได้ผ่ำนกำร
ฝึกหัดงำนในส ำนักงำนทนำยควำมมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี ทั้งนี้กำรก ำหนดถึงคุณสมบัติดังกล่ำว
จึงท ำให้ผู้ที่มีควำมประสงค์ที่จะจดทะเบียนและรับใบอนุญำตทนำยมีวิธีกำรในกำรได้มำซึ่ง
ใบอนุญำตทนำยควำมในทำงปฏิบัติดังน้ี 

1)  กำรสอบผ่ำนหลักสูตรกำรอบรมวิชำว่ำควำมของสภำทนำยควำม หรือเรียกว่ำ  
“ตั๋วรุ่น” ทั้งนี้เหตุผลกำรเรียกชื่อดังกล่ำวมำจำกกำรที่กำรสอบดังกล่ำวจะเปิดสอบเป็นรุ่น ๆ ไป 
หรือ 

2)  กำรสอบผ่ำนกำรทดสอบผู้ฝึกหัดงำนในส ำนักงำนทนำยควำม  ครบ 1 ปีหรือ 
ที่เรียกว่ำ ตั๋วปี ทั้งนี้เหตุผลของชื่อดังกล่ำวมำจำกกำรต้องฝึกหัดงำนครบ 1 ปีจึงจะไปขอรับกำร
ทดสอบดังกล่ำวได้ 

โดยคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรสมัครเป็นทนำยควำมตำมมำตรำที่ 35ของพระรำชบัญญัติ
ทนำยควำม พ.ศ. 2528 ดังนีค้ือ  

(1)  ต้องมีสัญชำติไทย  
(2)  อำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นค ำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญำต 
(3)  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรืออนุปริญญำทำงนิติศำสตร์จำกสถำบันที่  

สภำทนำยควำมอนุมัติ  
(4)  ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีและไม่เป็นผู้ได้

กระท ำกำรใดซึ่งแสดงให้เห็นว่ำไม่น่ำไว้วำงใจในควำมซื่อสัตย์สุจริต  
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(5)  ไม่อยู่ในระหว่ำงต้องโทษจ ำคุกตำมค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกหรือเป็นบุคคล
ล้มละลำย  

(6)  ไม่เป็นโรคตดิต่อซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
และเมื่อสมัครกับส ำนักฝึกอบรมวิชำว่ำควำม แห่งสภำทนำยควำมแบบ 
(1)  ตั๋วรุ่น ผู้สมัครต้องสมัครอบรมวิชำว่ำควำมกับส ำนักฝึกอบรมวิชำว่ำควำมซึ่ง

ส ำนักอบรมจะเปิดเป็นรุ่น ๆ ไป ซึ่งรำยละเอียดจะติดตำมได้ที่สภำทนำยควำมซึ่งช่วงแรกนั้นจะเป็น
กำรอบรมภำคทฤษฎี 6 เดือนและเมื่อสอบผ่ำนภำคทฤษฎี ก็จะได้ฝึกภำคปฏิบัติ อีก 6 เดือนโดยฝึก
กับส ำนักงำนทนำยควำมที่เรำแจ้งเอำไว้ หรือจะให้ทำงส ำนักอบรมหำส ำนักงำนทนำยควำมให้ก็ได้ 
และภำยหลังหำกสอบภำคปฏิบัติผ่ำน ก็จะต้องท ำกำรสอบสัมภำษณ์ หรือ 

(2)  ตั๋วปี ผู้สมัครต้องฝึกงำนในส ำนักงำนทนำยควำมจนครบ 1 ปีแล้วไปลงทะเบียน
สอบ ผู้สมัครต้องแจ้งต่อส ำนักฝึกอบรมวิชำว่ำควำมก่อนที่จะฝึกว่ำจะฝึกที่ส ำนักงำนใด และถ้ำสอบ
ผ่ำนแล้ว ก็จะมีกำรสอบสัมภำษณ์ต่อไป 

ทั้งนี้ไม่ว่ำกำรสมัครดังกล่ำวจะเป็นแบบตั๋วปี หรือตั๋วรุ่น หำกเมื่อสอบผ่ำนกำรสอบ
ทั้งหมดในประเภทของกำรสมัครของตนแล้วจะต้องเข้ำรับกำรอบรมจริยธรรมและมรรยำท
ทนำยควำมตำมก ำหนดวันที่ส ำนักฝึกอบรมฯประกำศก ำหนด โดยผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมจริยธรรมและ
มรรยำททนำยควำมดังกล่ำวจึงจะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมวิชำว่ำควำม และมีสิทธิ์ในกำรยื่นค ำขอ 
จดทะเบียน เพื่อรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทนำยควำมต่อไป ทั้งผู้สมัครทั้งสองประเภทต่ำงมี
ศักดิ์และสิทธิของกำรเป็นทนำยควำมเท่ำเทียมกันทุกประกำร  

2)  กฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตำม 
ดังที่ได้กล่ำวไว้ในข้ำงต้นว่ำสภำทนำยควำมเป็นหน่วยงำนที่ควบคุมและดูแลมำรยำท

ของทนำยควำมโดยตรง โดยมีคณะกรรมกำรสภำทนำยควำมเป็นผู้ออกข้อบังคับแห่งสภำทนำยซึ่ง
เรียกว่ำ“ข้อบังคับสภำทนำยควำมว่ำด้วยมำรยำททนำยควำม พ.ศ. 2529” โดยอำศัยอ ำนำจควำมตำม
มำตรำ 27 (3) (จ) แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ซึ่งก ำหนดให้คณะกรรมกำรของสภำทนำยควำมมี
อ ำนำจในกำรออกข้อบังคับสภำทนำยควำมเกี่ยวกับเร่ืองต่ำง ๆ ได้ โดยต้องเป็นเร่ืองอันอยู่ใน
ขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสภำทนำยควำม หรือ อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของสภำทนำยควำมตำม
กฎหมำยอ่ืน รวมทั้งกำรแต่งตั้ง กำรบังคับบัญชำ กำรรักษำวินัย และกำรออกจำกต ำแหน่งของ
พนักงำนสภำทนำยควำม และมำตรำ 51 แห่งพระรำชบัญญัติเดียวกันก็ได้ก ำหนดถึงข้อบังคับว่ำด้วย
มำรยำททนำยควำม โดยได้บัญญัติไว้ว่ำ ทนำยควำมต้องประพฤติตนตำมข้อบังคับว่ำด้วยมรรยำท
ทนำยควำม หำกทนำยควำมผู้ใดฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมข้อบังคับที่สภำทนำยควำมตรำข้น  
ให้ถือว่ำทนำยควำมผู้นั้นประพฤติผิดมรรยำททนำยควำมในมำตรำ  53 แห่งพระรำชบัญญัติ
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ทนำยควำม ได้ก ำหนดถึงข้อบังคับว่ำด้วยมรรยำททนำยควำมว่ำประกอบไปด้วยเร่ืองต่ำง  ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1)  มรรยำทของทนำยควำมต่อศำลและในศำล 
2)  มรรยำทของทนำยควำมต่อตัวควำม 
3)  มรรยำทของทนำยควำมต่อตัวทนำยควำมด้วยกัน 
4)  มรรยำทของทนำยควำมต่อประชำชนผู้มีอรรถคดี 
5)  มรรยำทเกี่ยวกับควำมประพฤติของทนำยควำม 
6)  กำรแต่งกำยของทนำยควำม และกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของของคณะกรรมกำร

มรรยำททนำยควำม คณะกรรมกำร หรือสภำนำยกพิเศษ แล้วแต่กรณี 
3)  บทลงโทษ 
โดยโทษของกำรผิดมรรยำททนำยควำมนั้นได้บัญญัติไว้ในมำตรำที่  52 ของ

พระรำชบัญญัติเดียวกันซึ่งได้บัญญัติให้โทษผิดมรรยำทมี 3 สถำนด้วยกันได้ แก่ 
(1)  ภำคทัณฑ์ 
(2)  ห้ำมท ำกำรเป็นทนำยควำมมีก ำหนดไม่เกิน 3 ปี 
(3)  ลบชื่อออกจำกทะเบียนทนำยควำม 
โดยผู้ซึ่งมีอ ำนำจในกำรอ ำนำจในกำรพิจำรณำคดี จ ำหน่ำยคดี ยกค ำกล่ำวหำ หรือสั่ง

ลงโทษ กับทนำยควำมที่ถูกกล่ำวหำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ได้แก่คณะกรรมกำรมรรยำททนำยควำมตำม
มำตรำ 54ทั้งนี้ในกรณีที่มีเหตุอันควรงดโทษหรือ เป็นกรณีควำมประพฤติผิดมรรยำททนำยควำม
เล็กน้อยและเป็นควำมผิดคร้ังแรก คณะกรรมกำรมรรยำททนำยควำมอำจจะงดโทษให้โดยว่ำกล่ำว
ตักเตือนแทน หรือให้ท ำทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้ 

3.1.10.2 พระรำชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภำ พ.ศ. 2507 
พระรำชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภำ พ.ศ. 2507 ถูกตรำขึ้นโดยจอมพล ถนอม กิตติขจร 

เพื่อจัดตั้งเนติบัณฑิตยสภำในพระบรมรำชูปภัมภ์ โดยเนติบัณฑิตยสภำเป็นองค์กำรอิสระ ที่มีฐำนะ
เป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมกำรศึกษำวิชำนิติศำสตร์ กำรประกอบอำชีพทำงกฎหมำย 
กำรจัดหำทุนเพื่อกำรนั้น ตลอดจนส่งเสริมควำมสำมัคคีและผดุงเกียรติของสมำชิก39 
  

                                                           
39  เนติบัณฑิตยสภำ ในพระบรมรำชูปถัมภ์. สืบค้น 7 กรกฎำคม 2558, จำก 

https://th.wikipedia.org/wiki/เนตบิัณฑิตยสภำ_ในพระบรมรำชูปถมัภ์ 
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3.1.10.3 พระรำชบัญญัตกิำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 
พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจ ของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมำยซึ่งก ำหนด

หลักเกณฑ์เพื่อควบคุมกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว โดยก ำหนดเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจ 
รวมถึงกำรขอใบอนุญำตและหนังสือรับรองเพื่อประกอบธุรกิจในรำชอำณำจักรไทย โดยกฎหมำย
ดังกล่ำวอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวสำมำรถเข้ำมำประกอบธุรกิจในรำชอำณำจักรไทยได้ ยกเว้นแต่กำร
ประกอบธุรกิจที่อยู่ในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัต ิที่ห้ำมคนต่ำงด้ำวประกอบกิจกำร40 

ทั้งนี้สำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 มีอยู่
สองข้อด้วยกัน โดยข้อแรกคือกำรก ำหนดนิยำมของ“คนต่ำงด้ำว”ซึ่งต้องอยู่ภำยใต้บังคับแห่ง
พระรำชบัญญัติฉบับนี้  และข้อสองคือกำรก ำหนดรำยกำรประเภทธุรกิจที่ห้ำมคนต่ำงด้ำว
ประกอบกำรตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติ 

1)  นิยำมของ “คนต่ำงด้ำว” 
“คนต่ำงด้ำว” ตำมมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว  

 พ.ศ. 2542 ได้แก่ 
(1)  บุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสัญชำติไทย  
(2)  นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย  
(3)  นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย แต่มีบุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสัญชำติไทย

หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยถือหุ้น หรือลงทุนตั้งแต่คร่ึงหนึ่งของหุ้นหรือทุน
ทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 

(4)  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน (แม้จะมีคนต่ำงด้ำวลงทุน
อยู่เล็กน้อยไม่ถึงครึ่งหน่ึง) แต่มีบุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสัญชำติไทยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร  

(5)  นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย แต่มีบุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสัญชำติไทย
หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย หรือนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย  
แต่มีสถำนะเป็นคนต่ำงด้ำว ตำม (3) หรือ (4) ถือหุ้น หรือลงทุนตั้งแต่คร่ึงหนึ่งของหุ้นหรือ 
ทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 
  

                                                           
40  สรุปและวิเคราะห์พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542. สืบค้น 7 กรกฎำคม 

2558, จำก http://tdri.or.th/priority-research/foreignbusinessact/ 
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2)  บัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 
บัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 เป็นกำรก ำหนด

รำยกำรประเภทธุรกิจที่ห้ำมคนต่ำงด้ำวประกอบกำร โดยแบ่งออกเป็น 3 บัญชีย่อยดังนี้41 
(1)  บัญชีหนึ่ง เป็นธุรกิจที่ไม่อนุญำตให้คนต่ำงด้ำวประกอบกิจกำรด้วยเหตุผลพิเศษ 

เช่นกำรท ำกิจกำรหนังสือพิมพ์ กำรท ำกิจกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียงหรือสถำนีวิทยุโทรทัศน์  และ
กำรท ำนำ ท ำไร่ หรือท ำสวนเป็นต้น 

(2)  บัญชีที่สอง เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยหรือควำมมั่นคงของประเทศ เช่น 
กำรผลิต กำรจ ำหน่ำย กำรซ่อมบ ำรุง อำวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน ดินปืน วัตถุระเบิด หรือมี
ผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี หัตกรรมพื้นบ้ำน เช่น กำรค้ำของเก่ำ หรือศิลปวัตถุ ซึ่ง
เป็นงำนศิลปกรรม หัตถกรรมของไทย หรือมีผลกระทบต่อ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เช่นกำรผลิตน้ ำตำลจำกอ้อย กำรท ำนำเกลือ และ 

(3)  บัญชีที่สำม เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีควำมพร้อมที่จะแข่งขันในกำรประกอบ
กิจกำรกับคนต่ำงด้ำว เช่น กำรสีขำว และกำรผลิตแป้งจำกข้ำวและพืชไร่ และกำรท ำประมง เฉพำะ
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเป็นต้น 

โดยมำตรำ 8 ของพระรำชบัญญัติดังกล่ำวยังได้ก ำหนดห้ำมคนต่ำงด้ำวประกอบธุรกิจ 
ที่ก ำหนดไว้ในบัญชีหน่ึง ขณะที่กำรประกอบธุรกิจที่ก ำหนดไว้ในบัญชีที่สองที่สำมนั้น คนต่ำงด้ำว 
ที่ต้องกำรประกอบธุรกิจต้องได้รบักำรอนุญำตเสียก่อน ทั้งนี้ กำรขออนุญำตประกอบธุรกิจในบัญชี 
ที่สอง ต้องได้รับอนุญำตจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์โดยกำรอนุมัติของคณะรัฐมนตรี  
ส่วนกำรขออนุญำตประกอบธุรกิจที่ก ำหนดในบัญชีสำม ต้องได้รับอนุญำตจำกอธิบดีกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ โดยควำมเห็นขอบของคณะกรรมกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว 

3.1.10.4 พระรำชบัญญัติกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551 
ในปัจจุบัน อำชีพนักกฎหมำยอ่ืน ๆ เช่น ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย ยังไม่หน่วยงำนใดเข้ำ

มำเป็นผู้ดูแล ซึ่งเร่ืองดังกล่ำวอำจเกิดเป็นปัญหำได้ในอนำคต เนื่องด้วยในปัจจุบันมีชำวต่ำงชำติ
จ ำนวนมำกที่ประกอบวิชำชีพเป็นที่ปรึกษำทำงกฎหมำยให้แก่บริษัทที่ปรึกษำทำงกฎหมำยใน
รำชอำณำจักรไทย โดยที่ไม่มีหน่วยงำนใดควบคุมที่ปรึกษำกฎหมำยเหล่ำนี้ นอกจำกนั้นก็ยังไม่มี
บทลงโทษใด ๆ หำกที่ปรึกษำเหล่ำนี้สร้ำงควำมเสียหำยแก่ประชำชนหรือประพฤติผิดมรรยำทของ
กำรเป็นนักกฎหมำยในทำงใด ๆ ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้วในกฎหมำยของรำชอำณำจักรไทยได้มีกำร
ก ำหนดงำนและอำชีพที่ห้ำมคนต่ำงด้ำวประกอบอำชีพไว้ในพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดงำนในอำชีพ
                                                           

41  สรุปและวิเคราะห์พระราชบัญญตัิการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542. สืบค้น 7 กรกฎำคม 
2558, จำก http://tdri.or.th/priority-research/foreignbusinessact/ 
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และวิชำชีพที่ห้ำมคนต่ำงด้ำวท ำ ซึ่งพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวได้มีเร่ิมต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ซึ่ง
ในปัจจุบันเร่ืองของกำรจ ำกัดวิชำชีพบำงวิชำชีพก็ยังมีอยู่ในสังคมไทยและเป็นไปตำมกฎหมำย 
ทั้งนี้พระรำชบัญญัติกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551 ได้ก ำหนดเร่ืองดังกล่ำวดังนี ้

ตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551ได้บัญญัติไว้ว่ำ 
งำนใดที่คนต่ำงด้ำวอำจท ำได้ในท้องที่ใด เมื่อใด ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง โดย
ค ำนึงถึงควำมมั่นคงของชำติ โอกำสในกำรประกอบอำชีพของคนไทยและควำมต้องกำรแรงงำน
ต่ำงด้ำวที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ ทั้งนี้ จะก ำหนดให้แตกต่ำงกันระหว่ำงคนต่ำงด้ำวทั่วไปกับ
คนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ 13 และมำตรำ 14 ก็ได้ 

อย่ำงไรก็ตำมเนื่องด้วยขณะนี้ในปัจจุบันยังไม่ได้มีกำรออกกฎกระทรวงใด ๆ ตำม
มำตรำ 7 จึงท ำให้ต้องน ำมำตรำ 57 แห่งพระรำชบัญญัติเดียวกันมำใช้ 

ดังกล่ำวมำตรำ 57 แห่งพระรำชบัญญัติกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551ได้บัญญัติ
ให้ออกกฎกระทรวงก ำหนดงำนที่คนต่ำงด้ำวอำจท ำได้ตำมมำตรำ 7 ให้แล้วเสร็จภำยในสองปีนับ
แต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และในระหว่ำงที่ยังไม่มีกฎกระทรวงตำมมำตรำ 7 ให้นำย
ทะเบียนอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวท ำงำนใด ๆ ได้ เว้นแต่งำนที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำที่ออกตำม
ควำมในมำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัติกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2521 

3.1.10.5  พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดงำนในอำชีพและวิชำชีพที่ห้ำมคนต่ำงด้ำวท ำ  
 พ.ศ. 2522 

จำกบทบัญญัติดังกล่ำวในมำตรำ 57 ของพระรำชบัญญัติกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  
พ.ศ. 2551 จึงท ำให้เรำต้องยกพระรำชกฤษฎีกำ ก ำหนดงำนในอำชีพและวิชำชีพที่ห้ำมคนต่ำงด้ำวท ำ 
พ.ศ. 2522 ที่ออกมำโดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย และมำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัติกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2521 มำใช้ประกอบในเร่ือง
ดังกล่ำว 

โดยเหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้  ก็เนื่องมำจำกกำรที่มีกำร
ประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2521 แทนประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2515 และในกำรนี้ จ ำเป็นต้องก ำหนดงำนในอำชีพและวิชำชีพที่
ห้ำมคนต่ำงด้ำวท ำใหม่ ให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริง และโดยที่พระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้
บัญญัติว่ำกำรก ำหนดงำนในอำชีพและวิชำชีพที่ห้ำมคนต่ำงด้ำวต้องตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ จึงมี
จ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ขึ้นซึ่งในบัญชีท้ำยพระรำชกฤษฎีกำ “ก ำหนดงำนในอำชีพและ
วิชำชีพที่ห้ำมคนต่ำงด้ำวท ำ พ.ศ. 2522” ได้บัญญัติไว้อย่ำงชัดเจนถึงงำนกฎหมำยในข้อที่ (39)  
“งำนให้บริกำรทำงกฎหมำยหรืออรรถคดี” ประกอบกับเอกสำรร่ำงค ำนิยำมอำชีพที่ห้ำมคนต่ำงด้ำว
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ท ำของพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว จึงท ำให้ค ำนิยำมของ “งำนให้บริกำรทำงกฎหมำยหรืออรรถคดี” 
ว่ำคืองำนอันได้แก่ งำนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำทำงกฎหมำย และงำนให้บริกำรทำงกฎหมำยอ่ืน ๆ แก่
ผู้ต้องกำรเช่น รับเป็นทนำยว่ำควำมในคดีอำญำ และคดีแพ่ง ท ำแทนลูกควำมในเร่ืองต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวกับกฎหมำย รับร่ำงสัญญำ หรือท ำเอกสำรเกี่ยวกับกฎหมำยเป็นต้น 

อย่ำงไรก็ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ก ำหนดงำนในอำชีพและวิชำชีพที่ห้ำมคนต่ำงด้ำวท ำ 
พ.ศ. 2522 ก็ได้ให้ข้อยกเว้นส ำหรับงำนให้บริกำรทำงกฎหมำยหรืออรรถคดี ซึ่งก็คือ 

1)  งำนปฏิบัติหน้ำที่อนุญำโตตุลำกำร  
2)  งำนว่ำต่ำงแก้ต่ำงในชั้นอนุญำโตตุลำกำร ถ้ำกฎหมำยซึ่งใช้บังคับแก่ข้อพิพำท 

ที่พิจำรณำโดยอนุญำโตตุลำกำรนั้นมิใช่กฎหมำยไทย หรือเป็นกรณีที่ไม่ต้องขอบังคับค ำชี้ขำดของ
อนุญำโตตุลำกำรน้ันในรำชอำณำจักรไทย  

ดังนี้จึงหมำยควำมว่ำกำรให้บริกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทำงกฎหมำยที่ไม่ใช่กำรปฏิบัติ
หน้ำที่เป็นอนุญำโตตุลำกำรหรืองำนว่ำต่ำงแก้ต่ำงในชั้นอนุญำโตตุลำกำรที่มิใช่กฎหมำยไทย 
ชำวต่ำงชำติที่ไม่ใช่คนไทยจะไม่สำมำรถประกอบอำชีพนักกฎหมำยได้ตำมกฎหมำยนี้ 
 
3.2  มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพนักกฎหมายความของสหภาพยุโรป 

กำรศึกษำเร่ืองมำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพนักกฎหมำยในกลุ่มสหภำพ
ยุโรป จะสำมำรถน ำมำเป็นแบบอย่ำงในกำรจัดท ำข้อตกลงยอมรับร่วมด้ำนคุณสมบัติของวิชำชีพ
นักกฎหมำยในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนได้ 

3.2.1  ลักษณะทั่วไปของสหภำพยุโรป 
สหภำพยุโรป (European Union: EU) เป็นกำรรวมกลุ่มทำงสหภำพทำงเศรษฐกิจและ

กำรเมืองเช่นเดียวกับกับประชำคมอำเซียน ทั้งนี้สหภำพยุโรปประกอบด้วยรัฐสมำชิก 28 ประเทศ
ด้วยกันซึ่งประเทศสมำชิกส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรป 

สหภำพยุโรปถือก ำเนิดขึ้นจำกประชำคมถ่ำนหินและเหล็กกล้ำแห่งยุโรป (European 
Coal and Steel Community: ECSC) ในปี พ.ศ. 2494 และได้พัฒนำต่อมำเป็นประชำคมเศรษฐกิจ
ยุโรป (European Economic Community: EEC) ในปี พ.ศ. 2501 และในภำยหลังเมื่อประเทศสมำชิก
ของประชำคมเศรษฐกิจดังกล่ำวได้ลงนำมในสนธิสัญญำมำสทริชต์42 หรือชื่ออย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ 
สนธิสัญญำว่ำด้วยสหภำพยุโรป ซึ่งสนธิสัญญำดังกล่ำวส่งผลให้สหภำพยุโรปถูกจัดตั้งขึ้นและ
น ำไปสู่กำรก่อต้ังเงินสกุลเด่ียวของยุโรป คือ ยูโร เมือ่วันที ่1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2536 และในภำยหลัง

                                                           
42  สหภาพยุโรป. สืบค้น 11 พฤษภำคม 2558, จำก http://th.wikipedia.org /wiki/สหภำพยุโรป 
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ก็ได้เกิดสนธิสัญญำลิสบอนขึ้นเพื่อแก้ไขหลักพื้นฐำนของรัฐธรรมนูญของสหภำพยุโรปในปี  
 พ.ศ. 2552 

ในด้ำนกำรปกครอง สหภำพยุโรปด ำเนินกำรผ่ำนระบบองค์กำรอิสระที่รัฐสมำชิกได้
สร้ำงขึ้นมำ ซึ่งมีอ ำนำจเหนือรัฐสมำชิกรัฐใดรัฐหนึ่งโดยเฉพำะ ทั้งนี้สถำบันที่ส ำคัญของสหภำพ
ยุโรปได้แก่คณะกรรมำธิกำรยุโรป คณะรัฐมนตรีสหภำพยุโรป สภำยุโรป ศำลยุติธรรมแห่งสหภำพ
ยุโรป และธนำคำรกลำงยุโรป  

สหภำพยุโรปได้พัฒนำระบบตลำดเดี่ยวโดยใช้กฎหมำยที่เป็นมำตรฐำนใช้บังคับกับรัฐ
สมำชิกทุกรัฐในพื้นที่เชงเกิน (รวม 22 รัฐสหภำพยุโรป และ 4 รัฐนอกสหภำพยุโรป) โดยได้มีกำร
ยกเลิกกำรควบคุมหนังสือเดินทำง อีกทั้งนโยบำยของสหภำพยุโรปยังมุ่งเน้นในเร่ืองของกำร
เคลื่อนย้ำยบุคคล สินค้ำ บริกำรและทุนอย่ำงเสรี ทำงด้ำนกฎหมำยได้มีกำรตรำกฎหมำยในกิจกำร
ยุติธรรมและมหำดไทย รวมถึงนโยบำยทำงกำรค้ำ กำรเกษตรกรรม กำรประมงและกำรพัฒนำ
ภูมิภำคร่วมกัน นอกจำกนี้ยังได้มีกำรจัดตั้ง ยูโรโซน ซึ่งเป็นสหภำพกำรเงินในปี พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ประกอบด้วยรัฐสมำชิก 17 ประเทศ  

ส ำหรับทำงด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศหรือประชำคมเศรษฐกิจอ่ืน ๆ สหภำพ
ยุโรปได้พัฒนำบทบำทควำมสัมพันธ์ผ่ำนนโยบำยกำรต่ำงประเทศและควำมมั่นคงร่วมโดยได้มีกำร
สถำปนำคณะผู้แทนทำงกำรทูตถำวรทั่วโลก และมีผู้แทนของสหภำพยุโรปที่องค์กรสหประชำชำติ 
องค์กำรกำรค้ำโลก จี 8 และจี 20 

ดังที่ได้กล่ำวไว้ในข้ำงต้นถึงนโยบำยของสหภำพยุโรปที่มุ่งเน้นในเร่ืองกำรเคลื่อนย้ำย
บุคคล สินค้ำ บริกำรและทุนอย่ำงเสร ีด้วยเหตุดังกล่ำวจึงท ำให้เกิดหลักกำรกำรเคลื่อนย้ำยอย่ำงเสรี
ของแรงงำน ซึ่งเป็นหลักส ำคัญข้อหนึ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในมำตรำ 45 ในสนธิสัญญำว่ำด้วยกำรท ำงำน
ของสหภำพยุโรป (Treaty on the Functioning of the European Union) ซึ่งสนธิสัญญำดังกล่ำวถูก
พัฒนำขึ้นจำกกฎหมำยล ำดับที่สองและฎีกำจำกคดีควำมต่ำง ๆ ในศำลยุติธรรม ซึ่งได้ก ำหนดให้ 
พลเมืองของสหภำพยุโรปมีสิทธิต่ำง ๆ ดังนี้43 

1)  สิทธิในกำรท ำงำนในประเทศอ่ืน ๆ ในสหภำพยุโรป สำมำรถท ำได้โดยไม่ต้องใช้
ใบอนุญำตท ำงำน (Work Permit)  

2)  สำมำรถมีสิทธิอยู่อำศัยในประเทศที่เข้ำไปท ำงำนได้ 
3)  สิทธิในกำรพ ำนักอำศัยอยู่ในประเทศได้ไปท ำงำนถึงแม้ว่ำกำรว่ำจ้ำงนั้นจะได้

สิ้นสุดลงไปแล้ว 
                                                           

43  Free Movement - EU nationals. Retrieved May 11, 2015, from 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=en 
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4)  สิทธิในกำรได้รับกำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมกันเสมือนคนในชำติในประเทศสมำชิกของ
สหภำพยุโรปทั้งแง่ของ สภำพควำมเป็นอยู่ในกำรท ำงำนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ควรได้รับ 
ทั้งในเร่ืองกำรสังคมสงเครำะห์หรือภำษี 

5)  พลเมืองสหภำพยุโรปมีสวัสดิกำรสังคมชนิด ต่ำง ๆ ที่จะโอนไปคุ้มครองผู้ที่ได้
ออกไปท ำงำนในประเทศของสมำชิกสหภำพยุโรปตำมหลักเกณฑ์ที่ได้ก ำหนดไว้ 

อย่ำงก็ตำมส ำหรับในบำงสำขำวิชำชีพ ผู้ที่ต้องกำรออกไปท ำงำนในต่ำงประเทศ  
มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องติดต่อกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้น ๆ ก่อนเพื่อขอกำรรับรอง
คุณสมบัติในวิชำชีพของตนก่อนที่จะสำมำรถไปท ำงำนในประเทศนั้น ๆ ได้ 

3.2.2  หลักกำรเคลื่อนย้ำยอย่ำงเสรีของวิชำชีพ 
ตำมที่ได้กล่ำวมำในข้ำงต้นถึงกำรประกอบวิชำชีพหรือกำรท ำงำนบริกำรในบำงสำขำ

วิชำชีพในสหภำพยุโรป หำกวิชำชีพดังกล่ำวเป็นวิชำชีพที่มีกฎหมำยควบคุม พลเมืองของสหภำพ
ยุโรปที่มีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท ำงำนในประเทศอ่ืนในสหภำพยุโรปก็มีควำมจ ำเป็นที่
จะต้องท ำตำมกฎระเบียบที่ได้วำงไว้ส ำหรับเร่ืองดังกล่ำว เช่นกำรขอแถลงคุณสมบัติหรือขอ 
ค ำรับรองคุณสมบัติในวิชำชีพของตนต่อหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตัดสินในเร่ืองดังกล่ำวในประเทศผู้รับ 
โดยทั้งนี้กฎระเบียบทั้งหลำยได้ถูกก ำหนดตำมกฎหมำยสหภำพยุโรปในเร่ืองกำรรับรองวิชำชีพ 
โดยกฎระเบียบดังกล่ำวได้แก่กฎ 2005/36/EC ซึ่งว่ำด้วยกำรรับรองคุณสมบัติของวิชำชีพ  
(The Recognition of Professional Qualifications) ซึ่งกฎดังกล่ำวมีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2550 และ
ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขเร่ือยมำหลำยคร้ัง 

1)  ระบบทั่วไปในกำรรับรองคุณสมบัติของวิชำชีพ44 
ระบบทั่วไปของกำรรับรองหลักฐำนในกำรท ำงำนเพื่อน ำใช้ในประเทศผู้รับนั้นได้ถูก

บัญญัตไิว้ใน บทที่ 1ในหัวข้อที่ 3 ของกฎ 2005/36/EC โดยกฎหมำยได้แบ่งกลุ่มของคุณสมบัติของ
วิชำชีพออกเป็น 5 ระดับด้วยกันตำมมำตรำ 11 เพื่อที่จะสำมำรถน ำคุณสมบัติในแต่ละแบบมำ
เปรียบเทียบกันได้ 

โดยทั่วไปนั้นคุณสมบัติทำงวิชำชีพจะได้รับกำรรับรองก็ต่อเมื่อระดับคุณสมบัติใน
วิชำชีพของผู้ออกไปท ำงำนอย่ำงน้อยเทียบเท่ำหรือมำกกว่ำกับระดับที่ต่ ำที่สุดของประเทศผู้รับ 
นอกจำกนี้แล้ว กำรรับรองคุณสมบัติทำงวิชำชีพดังกล่ำวยังใช้ส ำหรับผู้ออกไปท ำงำนในต่ำงประเทศ 
แต่ภำยในประเทศของเขำ วิชำชีพดังกล่ำวไม่มีกฎหมำยควบคุมเป็นพิเศษ ทั้งนี้ผู้ออกไปท ำงำนต้อง
ประกอบวิชำชีพดังกล่ำวอย่ำงเต็มเวลำเป็นเวลำ 2 ปี 
                                                           

44  The general system. Retrieved May 11, 2015, from http://ec.europa.eu/growth/single-
market/services/qualifications/directive-in-practice/general-system/index_en.htm 
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ภำยใต้เงื่อนไขที่ถูกก ำหนดไว้อย่ำงเฉพำะตำมมำตรำ 14 ประเทศผู้รับอำจก ำหนดให้มี
กำรใช้มำตรกำรทดแทนเช่นกำรฝึกงำนเพื่อปรับตัวเป็นเวลำ 3 ปี หรือกำทดสอบควำมถนัด โดย
มำตรกำรดังกล่ำวต้องขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์ในวิชำชีพของผู้นั้น อีกทั้งผู้ที่จะออกไปท ำงำนจะเป็น
ผู้ที่มีสิทธิในกำรตัดสินเลือกที่จะฝึกงำนเพื่อปรับตัวเป็นเวลำ 3 ปี หรือท ำกำรทดสอบควำมถนัด
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง นอกจำกนี้ส ำหรับวิชำชีพที่มีควำมจ ำเป็นในกำรต้องมีควำมรู้เร่ืองกฎหมำย
ภำยในประเทศ หน่วยงำนที่ดูแลเร่ืองดังกล่ำวในแต่ละประเทศสมำชิกสหภำพยุโรปสำมำรถก ำหนด
มำตรกำรส ำหรับเร่ืองดังกล่ำวโดยใช้กำรฝึกงำนหรือกำรท ำกำรทดสอบควำมถนัดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ก็ได้ แต่ทั้งนี้ประเทศในสหภำพยุโรปใดที่จะตั้งข้อก ำหนดดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องหำรือกับ
ประเทศอ่ืน ๆ และกรรมกำรในสหภำพยุโรปก่อนเท่ำนั้น 

2)  วิชำชีพที่มีกฎหมำยควบคุม45 
วิชำชีพที่มีกฎหมำยควบคุมในกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนมักเป็นวิชำชีพที่ต้องมีปริญญำ

เฉพำะด้ำนหรือต้องผ่ำนกำรทดสอบพิเศษหรือในกำรที่จะประกอบวิชำชีพนั้นได้และมีควำมจ ำเป็น
ที่จะต้องลงทะเบียนกับทำงกำรก่อนจึงจะสำมำรถประกอบวิชำชีพดังกล่ำวได้ 

อย่ำงไรก็ตำมวิชำชีพที่มีกฎหมำยควบคุมนั้นแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศสมำชิก
สหภำพยุโรป วิชำชีพที่มีกฎหมำยควบคุมในบำงประเทศอำจจะไม่ถูกกฎหมำยควบคุมใน 
บำงประเทศก็สำมำรถเป็นไปได้ โดยเร่ืองดังกล่ำวอำจแบ่งได้เป็นสองกรณีดังนี้ 

1)  กรณีที่วิชำชีพดังกล่ำวไม่ถูกกฎหมำยควบคุมในประเทศของผู้เดินทำงแต่ถูก
กฎหมำยควบคุมในประเทศผู้รับ ท ำให้ผู้ที่จะออกไปท ำงำนในต่ำงประเทศมีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
พสิูจน์ว่ำตนที่ประกอบวิชำชีพของตนเป็นเวลำ 2 ปีภำยในเวลำ 10 ที่ผ่ำนมำ จึงจะสำมำรถประกอบ
วิชำชีพของตนในต่ำงประเทศได้ 

2)  กรณีที่วิชำชีพดังกล่ำวถูกกฎหมำยควบคุมในประเทศของตน แต่ไม่ได้มีกำรควบคุม
ในประเทศผู้รับ กรณีนี้ผู้ที่เดินทำงไปท ำงำนสำมำรถท ำงำนดังกล่ำวได้เลย โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไข
ทั่วไปเสมือนคนในชำตินั้น 
  

                                                           
45  Regulated professions. Retrieved May 11, 2015, from 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_en.htm 

DPU



98 

2.1)  กำรรับรองคุณสมบัติทำงวิชำชีพ 
กำรเข้ำไปท ำงำนส ำหรับวิชำชีพที่มีกฎหมำยควบคุมในประเทศสมำชิกของสหภำพ

ยุโรปขึ้นสำมำรถแบ่งออกเป็นสองแบบด้วยกันคือ46 
หนึ่ง กำรย้ำยเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนในประเทศผู้รับและประกอบวิชำชีพ ในกรณีนี้ผู้ที่เข้ำมำ

ประกอบวิชำชีพมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องได้รับกำรรับรองคุณสมบัติทำงวิชำชีพในประเทศนั้น ๆ 
ก่อนจึงสำมำรถท ำงำนได้  และ สอง กำรเดินทำงเข้ำประเทศผู้ รับเพื่อให้บริกำรทำงวิชำชีพ 
โดยชั่วครำว ในกรณีนี้ผู้ที่เข้ำมำให้บริกำรมีควำมจ ำเป็นในกำรท ำค ำแถลงกำรณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของตนเป็นลำยลักษณ์อักษรเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำมหำกวิชำชีพดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับ
สุขภำพหรือควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด ประเทศผู้รับนั้นอำจมีควำมจ ำเป็นต้องท ำกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้มำให้บริกำรวิชำชีพก่อนก็ได้ 

1)  กำรย้ำยเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนในประเทศผู้รับและประกอบวิชำชีพ 
ในกรณีที่ผู้ต้องกำรย้ำยเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนในประเทศผู้รับและประกอบวิชำชีพซึ่งมี

กฎหมำยควบคุมวิชำชีพดังกล่ำวไว้ ผู้ที่ย้ำยเข้ำมำท ำงำนมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องได้รับกำรรับรอง
คุณสมบัติอย่ำงสมบูรณ์ในวิชำชีพนั้นก่อนที่จะสำมำรถท ำงำนได้ และเมื่อทำงกำรของประเทศผู้รับ
ได้รับรองคุณสมบัติในวิชำชีพดังกล่ำวแล้ว ผู้ย้ำยเข้ำมำจึงจะสำมำรถประกอบวิชำชีพนั้นได้ โดยจะ
ได้รับกำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมกันเสมือนคนในชำติที่ได้ผ่ำนกำรรับรองมำเช่นกัน 

อย่ำงที่ได้กล่ำวไว้ในข้ำงต้นหำกภำยในประเทศของผู้ที่ต้องกำรจะออกเดินทำงไปท ำงำน 
ไม่มีกฎหมำยควบคุมส ำหรับวิชำชีพนั้น ซึ่งท ำให้ผู้ที่ต้องกำรจะไปท ำงำนไม่มีหนังสือรับรอง 
ปริญญำที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพนั้น หรือไม่มีหลักฐำนใด ๆ ซึ่งแสดงถึงควำมเป็นสมำชิกของสมำคม
วิชำชีพนั้น ๆ ผู้นั้นอำจเป็นพิสูจน์โดยใช้หลักฐำนว่ำเขำได้ประกอบวิชำชีพนั้นมำเป็นเวลำอย่ำงน้อย 
2 ปีภำยใน 10 ปีที่ผ่ำนมำแทนที่เอกสำรทั่วไป 

1.1)  ขั้นตอนและก ำหนดเวลำ 
เมื่อผู้ที่ต้องกำรจะออกไปท ำงำนในต่ำงประเทศได้ยื่นเอกกสำรขอรับกำรรับรอง

คุณสมบัติในวิชำชีพของตนต่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบในประเทศผู้รับแล้ว หน่วยงำนที่มีอ ำนำจมี
เวลำ 1 เดือนในกำรตอบรับค ำขอดังกล่ำวหรือจะมีค ำสั่งใด ๆ เพื่อเรียกเอกสำรเพิ่มเติมและเมื่อ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบได้รับค ำขอและเอกสำรครบแล้ว หน่วยงำนดังกล่ำวต้องตัดสินผลดังนี้ 

                                                           
46  Recognition of professional qualifications. Retrieved May 11, 2015, from 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/recognition-of-professional-
qualifications/index_en.htm 
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(1)  ภำยในระยะเวลำ 3 เดือนหำกวิชำชีพดังกล่ำวเป็นวิชำชีพแพทย์  นำงพยำบำล  
ผู้ท ำคลอด สัตว์แพทย์ผ่ำตัด ทันตแพทย์ เภสัชกร หรือ สถำปนิก ซึ่ง 7 วิชำชีพเหล่ำนี้ได้กำรรับรอง
คุณสมบัติโดยอัตโนมัติตำมกฎหมำย 

(2)  ภำยในเวลำ 4 เดือนส ำหรับอำชีพอ่ืน ๆ  
อย่ำงไรก็ตำมหำกหน่วยงำนที่ดูแลในเร่ืองกำรรับรองคุณสมบัติดังกล่ำว  เห็นว่ำ

คุณสมบัติทำงด้ำนกำรศึกษำหรือประสบกำรณ์ของผู้ยื่นค ำขอไม่ได้มำตรฐำนส ำหรับกำรท ำงำนใน
ประเทศผู้รับ หน่วยงำนดังกล่ำวอำจมีมำตรกำรพิเศษเพื่อพิสูจน์ว่ำผู้ขอมีคุณสมบัติผ่ำนตำม
ข้อก ำหนด ซึ่งโดยหลักกำร ผู้ยื่นค ำสำมำรถเลือกระหว่ำงกำรทดสอบควำมถนัดในเร่ืองดังกล่ำว 
หรือ กำรฝึกงำนและปรับตัวในวิชำชีพดังกล่ำวเป็นเวลำ 3 ปี หรือในกรณีที่หน่วยงำนที่ดูแลเร่ือง
ดังกล่ำวปฏิเสธค ำขอของผู้ยื่นค ำขอ หน่วยงำนนั้นต้องให้เหตุผลในกำรปฏิเสธดังกล่ำว 

2)  กำรเดินทำงเข้ำประเทศผู้รับเพื่อให้บริกำรทำงวิชำชีพโดยชั่วครำว 
ส ำหรับกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพชั่วครำวในประเทศอ่ืนในสหภำพยุโรป ในขั้นต้นแรก

ผู้มีควำมประสงค์ดังกล่ำวต้องได้รับกำรยอมรับในกำรประกอบวิชำชีพดังกล่ำวในประเทศของตน
ก่อน อย่ำงไรก็ตำมผู้นั้นไม่จ ำเป็นต้องประกอบวิชำชีพนั้นในขณะที่ต้องกำรย้ำยออกมำท ำงำน
ดังกล่ำวในต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ผู้ที่มีควำมประสงค์ดังกล่ำวไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องยื่นเพื่อขอ
กำรรับรองในคุณสมบัติของวิชำชีพของตนในต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำมผู้ที่ประสงค์จะให้บริกำร
วิชำชีพในต่ำงประเทศอำจจะต้องท ำค ำแถลงกำรณ์ในเบื้องต้นแก่หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลเร่ือง
ดังกล่ำวในประเทศผู้รับ 

ทั้งนี้ทำงประเทศผู้รับอำจก ำหนดให้ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น  ยื่นค ำแถลงกำรณ์
เกี่ยวกับคุณสมบัติของตนใหม่ทุก ๆ ปี ถ้ำผู้ให้บริกำรนั้นมีควำมประสงค์ที่จะท ำงำนต่อไปใน
ประเทศผู้รับ 

2.1)  ค ำแถลงกำรณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของวิชำชีพ 
ผู้ที่ประสงค์ที่จะเข้ำไปให้บริกำรในต่ำงประเทศจ ำเป็นต้องส่งค ำแถลงกำรณ์ไปยัง

หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลเร่ืองวิชำชีพในประเทศผู้รับโดยสำระส ำคัญในเอกสำรควรมีดังนี้ 
1)  ชื่อ นำมสกุล และที่อยู่ติดต่อ  
2)  สัญชำติ  
3)  วิชำชีพของผู้ยื่นค ำแถลงกำรณ์ในประเทศของตน และวิชำชีพที่ต้องกำรจะ

ให้บริกำรในประเทศผู้รับ 
4)  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกันควำมรับผิดที่เกี่ยวของกับวิชำชีพ 
5)  กำรอ้ำงอิงถึงค ำแถลงกำรณ์อ่ืน ๆ ที่ได้ถูกยื่นมำก่อนหน้ำนี้ในประเทศผู้รับ 
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ซึ่งในกรณีที่มีกำรส่งค ำแถลงกำรณ์เป็นคร้ังแรก หรือในกรณีที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
ของสถำนกำรณ์ใด ๆ ผู้ยื่นค ำขอควรแนบเอกสำรเหล่ำนี้เข้ำไปด้วย 

1)  หลักฐำนของกำรมีสัญชำติ 
2)  หลักฐำนว่ำผู้ยื่นแถลงกำรณ์ได้กำรรับรองในกำรประกอบวิชำชีพในประเทศตนซึ่ง

เป็นสมำชิกของสหภำพยุโรป และไม่ถูกทำงกำรสั่งห้ำมไม่ให้ประกอบวิชำชีพดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 
3)  หลักฐำนถึงกำรมีคุณสมบัติในกำรประกอบวิชำชีพนั้น ๆ ในกรณีที่วิชำชีพดังกล่ำว

ไม่ถูกกฎหมำยควบคุมในประเทศในประเทศของผู้ยื่นค ำขอ ผู้ยื่นค ำขอต้องพิสูจน์ว่ำตนได้ประกอบ
วิชำชีพดังกล่ำวเป็นเวลำ 2 ปีภำยในเวลำ 10 ที่ผ่ำนมำ  

4)  ถ้ำวิชำชีพดังกล่ำวเป็นวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมปลอดภัย ผู้ยื่นค ำขอต้อง
แสดงให้ว่ำตนไม่เคยถูกลงโทษในกำรกระท ำควำมผิดร้ำยแรงใด ๆ  

อย่ำงไรก็ดีเอกสำรที่ใช้เป็นหลักฐำนนั้นอำจต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลในเร่ืองนี้ของประเทศผู้รับ 

2.2)  ก ำหนดเวลำในกำรส่งค ำแถลงกำรณ์ 
ในกรณีทั่วไปนั้นกำรส่งค ำแถลงกำรณ์สำมำรถท ำในเวลำใด ๆ ก็ได้ก่อนที่ผู้ยื่นค ำ

แถลงกำรณ์จะเร่ิมให้บริกำรทำงวิชำชีพของตนในประเทศผู้รับ 
อย่ ำงไรก็ตำมหำกวิชำชีพของผู้ ยื่นค ำต่อนั้นมีผลกระทบต่อกำรสุขภำพหรือ 

ควำมปลอดภัยของสำธำรณะ ประเทศผู้รับกำรจะขอตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นค ำขอล่วงหน้ำ 
ซึ่งหมำยควำมว่ำผู้ยื่นค ำขอยังไม่สำมำรถจะให้บริกำรในวิชำชีพของตนจนกว่ำจะได้รับกำรอนุญำต
จำกทำงกำร 

ถ้ำมีควำมจ ำเป็นที่ทำงกำรของประเทศผู้รับจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นค ำขอ
แถลงกำรณ์ กำรตรวจสอบดังกล่ำวจะใช้เวลำ 2 เดือนก่อนที่ผู้ยื่นค ำขอแถลงกำรณ์ จะถูกก ำหนดให้
เลือกระหว่ำงกำรทดสอบควำมถนัดในเร่ืองดังกล่ำว หรือ กำรฝึกงำนและปรับตัวในวิชำชีพดังกล่ำว 
ซึ่งผู้ยื่นค ำขอแถลงกำรณ์ ต้องท ำกำรเลือกใด ๆ ภำยในก ำหนดเวลำ 1 เดือน 

3.2.3  มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพนักกฎหมำยของสหภำพยุโรป 
เนื่องจำกวิชำชีพนักกฎหมำยเป็นที่วิชำชีพที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกฎหมำยซึ่งมีควำม

ซับซ้อนและแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ ทั้งในเร่ืองของระบบกฎหมำย กำรศึกษำกฎหมำย 
ขั้นตอนและข้อก ำหนดส ำหรับกำรประกอบวิชำชีพนักกฎหมำย ทั้งนี้จึงท ำให้วิชำชีพดังกล่ำวเป็น
วิชำชีพที่มีควำมเป็นอนุรักษ์นิยมมำกที่สุดอำชีพหนึ่ง ด้วยเหตุผลที่กล่ำวมำในต้นจึงท ำให้ในตอน
เร่ิมแรกของกำรเคลื่อนย้ำยวิชำชีพนักกฎหมำยในสหภำพยุโรปไม่ได้รับกำรยอมรับและไม่ได้รับ
กำรพัฒนำเท่ำที่ควร ทั้งนี้ก็เนื่องมำจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจดูแลวิชำชีพดังกล่ำวต่ำงไม่เห็นด้วยกับ
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กำรเคลื่อนย้ำยนักวิชำชีพดังกล่ำว อย่ำงไรก็แล้วแต่เมื่อเวลำผ่ำนไป ควำมคิดในเร่ืองดังกล่ำวก็ได้รับ
กำรยอมรับมำกขั้น47 

เมื่อวันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2520 ได้เกิดข้อก ำหนด 77/249/EEC ซึ่งว่ำด้วยกำรสนับสนุน
ให้เกิดกำรบริกำรทำงวิชำชีพทนำยควำมอย่ำงเสรี ซึ่งข้อก ำหนดดังกล่ำวได้อนุญำตให้ทนำยควำมผู้
มีคุณสมบัติในกำรประกอบวิชำชีพในประเทศของตนสำมำรถใช้คุณสมบัติดังกล่ำวให้บริกำรทำง
วิชำชีพในประเทศอื่น ๆ ในสหภำพยุโรปได้อย่ำงชั่วครำว  

และในต่อมำเมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2541 ก็ได้เกิดข้อก ำหนด 98/5/EC ซึ่งว่ำด้วย
กำรสนับสนุนกำรประกอบวิชำชีพทนำยควำมอย่ำงถำวรในประเทศสมำชิกอ่ืน ๆ ของสหภำพยุโรป
โดยกำรใช้ชื่อของคุณสมบัติวิชำชีพ (Professional Title) ที่ได้รับในประเทศของตน โดยข้อก ำหนด
ดังกล่ำวจะถูกน ำไปใช้กับทนำยควำมที่ท ำงำนส่วนบุคคลหรือได้รับกำรว่ำจ้ำงในประเทศผู้รับ ซึ่ง
ทนำยควำมผู้นั้นมีหน้ำที่ที่จะต้องจดทะเบียนกับหน่วยงำนที่มีอ ำนำจก ำกับดูแลในเร่ืองดังกล่ำว 
ตำมที่ได้กล่ำวมำในข้ำงต้น นอกจำกนี้ทนำยควำมผู้ที่ได้ย้ำยถิ่นฐำนมำในประเทศผู้รับมีเพียงสิทธิ
ในกำรใช้ชื่อที่แสดงถึงคุณสมบัติในวิชำชีพทนำยควำมที่ได้รับในประเทศของตนเท่ำนั้น อย่ำงไรก็
ดีตำมข้อก ำหนดนี้ ทนำยควำมผู้นั้นสำมำรถกำรประกอบวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยของ
ประเทศผู้รับได้ และซึ่งเมื่อทนำยควำมดังกล่ำวได้ท ำงำนติดต่อกันเป็นเวลำ 3 ปีภำยในประเทศผู้รับ 
จะถือว่ำทนำยควำมผู้นั้นมีควำมสำมำรถเพียงพอที่จะรับชื่อที่แสดงถึงคุณสมบัติของวิชำชีพ
ทนำยควำม (Professional Title) ในประเทศผู้รับโดยที่ไม่ต้องท ำกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถใด ๆ  

เนื่องด้วยในปัจจุบันนั้น อัตรำคนในวัยท ำงำนในประเทศสมำชิกสหภำพยุโรปลดลง 
และควำมต้องกำรในบุคคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพต่ำง  ๆ กลับสูงขึ้น โดยกำร
คำดคะเน ระหว่ำงในปัจจุบันและปี พ.ศ. 2563 จะมีควำมต้องกำรในบุคลำกรดังกล่ำวประมำณ 16 
ล้ำนอัตรำ ดังนี้หำกเร่ืองดังกล่ำวได้เป็นไปตำมที่คำดคะเนไว้ ในทวีปยุโรปจะเกิดช่องว่ำงของ
แรงงำนขึ้น ซึ่งช่องว่ำงดังกล่ำวอำจถูกเติมเต็มได้ด้วยกำรกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนภำยในประเทศ
สมำชิกสหภำพยุโรปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งเร่ืองดังกล่ำวจะเป็นกุญแจส ำคัญในกำรแก้ปัญหำกำร
ขำดแคลนแรงงำนอย่ำงแท้จริงหำกแรงงำนเหล่ำนี้สำมำรถย้ำยไปท ำงำนในที่ที่มีควำมต้องกำร
แรงงำนนั้นได้ อีกนอกจำกนี้ในกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนนั้น หำกคุณสมบัติของผู้ที่เดินทำงไปท ำงำน
สำมำรถได้รับกำรยอมรับได้อย่ำงรวดเร็ว สะดวก และเชื่อถือได้จะส่งผลให้ควำมต่อเนื่องในกำร
ด ำเนินธุรกิจภำยในสหภำพยุโรปจะสำมำรถเติบโตได้อย่ำงมั่นคง ด้วยเหตุทั้งหมดดังที่ได้กล่ำวมำ

                                                           
47  Legal Services in the European Union. Retrieved May 12, 2015, from 

http://www.academia.edu/5973133/The_most_important_rules_introduced_in_the_Lawyers_Services_Directiv
e_77_249_EEC_ 
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จึงท ำให้คณะกรรมกำรสหภำพยุโรปได้น ำข้อก ำหนด 2005/36/EC มำใช้เมื่อวันที่  11 ธันวำคม  
 พ.ศ. 2544 ซึ่งข้อก ำหนดดังกล่ำวเป็นข้อก ำหนดที่เกี่ยวกับกำรรับรองคุณสมบัติทำงวิชำชีพ  

อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกประเด็นส ำคัญของกำรเคลื่อนย้ำยวิชำชีพทนำยควำมในสหภำพ
ยุโรปคือกำรอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพทนำยควำมได้ ไม่ใช่กำรยอมรับในคุณสมบัติในวิชำชีพ48 
ข้อก ำหนด 2005/36/EC จึงไม่น ำมำใช้หรับวิชำชีพทนำยควำมที่ได้มีข้อก ำหนดเฉพำะอยู่ก่อนหน้ำ
แล้วทั้งในเร่ืองกำรสนับสนุนกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพทนำยควำมอย่ำงเสรีตำมข้อก ำหนด 
77/249/EEC และกำรสนับสนุนกำรประกอบวิชำชีพทนำยควำมอย่ำงถำวรในประเทศสมำชิกอ่ืน ๆ 
ของสหภำพยุโรปโดยกำรใช้ชื่อของคุณสมบัติวิชำชีพ (Professional Title) ที่ได้รับในประเทศของ
ตนตำมข้อก ำหนด 98/5/EC ยกเว้นแต่ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชำชีพทนำยผู้นั้นมีควำมประสงค์จะชื่อ
ที่แสดงถึงคุณสมบัติของวิชำชีพทนำยควำม (Professional Title) ในประเทศผู้รับ กรณีดังกล่ำวจึงจะ
ใช้หลักของกำรรับรองคุณสมบัติในวิชำชีพตำมข้อก ำหนด 2005/36/EC49 

                                                           

48  System for the recognition of professional qualifications. Retrieved July 7, 2015, from 
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/c11065_en.htm 

49  DIRECTIVE 2 0 0 5 / 3 6 / EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. 
Retrieved July 7, 2015, from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32005L0036 
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บทที ่4 
ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาในการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม 
ด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายของประเทศในกลุ่ม 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 ภายในปี 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
อันเป็นเสาหลักด้านหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จะได้ถูกเปิดออกอย่าง
สมบูรณ์เพื่อให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดความเจริญความมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับ
ภูมิภาคอ่ืน ๆ อีกทั้งเกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน รวมถึงการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้้าทางสังคม โดยในการด้าเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 
Blueprint) ซึ่งเป็นแผนการด้านเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นประชาคม
เศรษฐกิจที่มีความส้าคัญโดยมียุทธศาสตร์ในการด้าเนินการคือการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 
(Single Market and Single Production Base) การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูง 
(Competitive Economic Region) การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน 
(Equitable Economic Development) และการเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
(Integration into the Global Economy)  

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงส้าคัญที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อพลเมืองประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์คือการเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีของแรงงานวิชาชีพซึ่งสัมพันธ์กับการเปิดเสรีด้านการค้าบริการในรูปแบบการให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Presence of Natural Person) ภายใต้กรอบข้อตกลงการเปิดเสรีการบริการ (ASEAN 
Framework Agreement on Services: AFAS) โดยกรอบข้อตกลงนี้ได้ให้ความส้าคัญในเร่ืองของการ
พัฒนาการจัดท้าตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangements: 
MRAs) ซึ่งทุกประเทศที่เข้าร่วมท้าข้อตกลงดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงที่ได้ก้าหนดไว้
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ในปัจจุบันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ด้าเนินการจัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมด้าน
คุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) และลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนแล้วด้วยกันทั้งหมด  
7 วิชาชีพและ 1 กลุ่มวิชาชีพโดยข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) คือ
ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาจุดยอมรับร่วมกันในเร่ืองคุณสมบัติของผู้ท้างานด้านบริการที่จะ
สามารถเคลื่อนย้ายไปประกอบวิชาชีพของตนได้ใน 10 ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยข้อตกลงดังกล่าวจะท้าให้การรับรองคุณสมบัติวิชาชีพโดยหน่วยงานที่มีอ้านาจในประเทศ ๆ หนึ่ง
จะได้รับการยอมรับโดยอีกหน่วยงานที่มีอ้านาจในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอ่ืน ๆ  
หากนักวิชาชีพคนนั้นมีคุณสมบัติตามตรงตามหลักเกณฑ์ที่ได้ถูกก้าหนดไว้ภายใต้ข้อตกลง  
ทั้งนี้ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพมิใช่การเปิดเสรีแรงงานทั่วไป แต่เป็นการ
อ้านวยความสะดวกให้วิชาชีพในสาขาที่มีข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติวิชาชีพสามารถ
เคลื่อนย้ายไปท้างานในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างสะดวกโดยยังต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ที่เข้าไปท้างาน  

ดังที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์จะส่งผล
อย่างมากต่อพลเมืองในประเทศไทยและในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านของ
การเคลื่อนย้ายวิชาชีพ นอกจากนี้นอกเหนือจากวิชาชีพที่ได้จัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมด้าน
คุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) ทั้งหมด 7 วิชาชีพและ 1 กลุ่มวิชาชีพ อาจจะเกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานของวิชาชีพอ่ืน ๆ ด้วยจากการเปิดเสรีในภาคบริการ หนึ่งในวิชาชีพที่อาจเข้ามาพร้อมกับ
การลงทุนระหว่างประเทศก็คือวิชาชีพนักกฎหมาย อย่างไรก็ดีวิชาชีพนักกฎหมายยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีและและยังไม่ได้มีจัดท้าข้อตกลงข้อตกลงยอมรับร่วม
ด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) ในสาขาดังกล่าว ดังนี้การจัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมด้าน
คุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นเร่ืองที่ส้าคัญและควรได้รับ
การศึกษา 
 
4.1  ปัญหาเร่ืองวิชาชีพนักกฎหมายยังไม่ได้รับการสนับสนุนในการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม  
ในด้านคุณสมบัติวิชาชีพ (MRAs)  

ในปัจจุบันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีแผนในการจัดท้าข้อตกลงการยอมรับ
ร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ ( MRAs) เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว 7 วิชาชีพและ 1 กลุ่มสาขาวิชาชีพ
โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวิชาชีพ ที่จะสนับสนุนในการเคลื่อนย้ายแรงงานและจัดข้อตกลง
ยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) ย่อมเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยนคือ 1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  2) การเป็นภูมิภาคที่มี 
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ขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 3) การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และ 
4) การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

ดังนี้เมื่อเราพิจารณาข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ 4 วิชาชีพแรกของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งก็คือ วิชาชีพวิศวกร วิชาชีพสถาปนิก วิชาชีพนักส้ารวจ และ 
วิชาชีพพยาบาล กับวัตถุประสงค์หลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะท้าให้เราสามารถ
หาลักษณะที่ท้าให้วิชาชีพดังกล่าวเป็นวิชาชีพที่ได้รับการจัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติ
ของวิชาชีพดังนี้ 

1)  เป็นวิชาชีพที่จ้าเป็นต่อการวางโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ  
2)  เป็นวิชาชีพที่มีความส้าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน  
3)  เป็นวิชาชีพที่มีความจ้าเป็นในการสร้างมาตรฐานของวิชาชีพ  
4)  เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนในบางภูมิภาคของอาเซียน  
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเป็นเร่ืองที่มีความส้าคัญ และในอนาคต

หลังจากที่ได้เกิดการรวมตัวของประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แล้ว ด้วยการจัดการที่ดีขององค์ที่
เกี่ยวข้องภายใต้ข้อตกลงยอมรรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) ส่งผลให้แรงงานวิชาชีพ
เหล่านี้สามารถเคลื่อนย้ายไปท้างานในที่ที่มีความต้องการของแรงงานได้ซึ่งจะท้าให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไป 

อย่างไรดีวิชาชีพที่ความส้าคัญแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนในการจัดท้าข้อตกลง
ยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) ก็คือวิชาชีพนักกฎหมาย ทั้งนี้มูลเหตุในการจัดท้า
ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือการที่
วิชาชีพนักกฎหมายเป็นวิชาชีพที่มีความส้าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อีกทั้งเรายังสามารถอธิบายได้จากการเปรียบเทียบวิชาชีพนักกฎหมายกับลักษณะของ
วิชาชีพที่ได้รับการจัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพได้ดังนี้ 

1)  เป็นวิชาชีพที่จ้าเป็นต่อการวางโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ  
การวางโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ในการสร้างและพัฒนาประเทศสามารถแบ่ง

สองชนิดด้วยกันคือโครงสร้างทางกายภาพและโครงสร้างในเชิงรูปธรรมหรือโครงสร้างทาง
กฎหมาย โดยโครงสร้างทางกายภาพนั้นได้แก่ ถนน สะพาน ระบบขนส่ง ระบบประปา ระบบน้้าทิ้ง 
ระบบไฟฟ้า และ ระบบสื่อสาร และในทุก ๆ โครงสร้างที่ได้กล่าวมานี้ล้วนมีกฎหมายและระเบียบ
อันเป็นโครงสร้างทางกฎหมายในการควบคุมเพื่อก้าหนดนโยบายขององค์กร ผู้ดูแลและวิธีการ
บริหาร ดังนี้แล้วนักกฎหมายผู้มีความเชี่ยวชาญในการวางโครงสร้างในเชิงรูปธรรมจึงมีความส้าคัญ
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ที่จะช่วยเหลือในการก้าหนดกฎระเบียบในการวางพื้นฐานโครงสร้างในการพัฒนาประเทศ 
นอกจากนีโ้ครงสร้างดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานอันส้าคัญของการมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันอีกด้วย 

2)  เป็นวิชาชีพที่มีความส้าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน  
การเคลื่อนย้ายของวิชาชีพนักกฎหมายอย่างเสรีภายในประเทศสมาชิกประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักลงทุนจากต่างชาติทั้งในและนอกอาเซียนให้เข้ามาท้า
ธุรกิจภายในอาเซียนมากขึ้นเนื่องจากนักลงทุนจากต่างชาติเหล่านี้เกิดความเชื่อมั่นในการค้าที่เสรี
ซึ่งเร่ืองดังกล่าวนี้ให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงมากขึ้น   
อีกทั้งนักกฎหมายเหล่านี้จะเป็นส่วนส้าคัญในการติดต่อของธุรกิจทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
ซึ่งย่อมจะมาพร้อมการลงทุน นอกจากนี้แล้วการเคลื่อนย้ายของแรงงานวิชาชีพนักกฎหมายไปยังที่ 
ที่ยังขาดแคลน ย่อมท้าให้ที่ที่นั้นการการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก 

3)  เป็นวิชาชีพที่มีความจ้าเป็นในการสร้างมาตรฐานของวิชาชีพ  
นักกฎหมายเป็นวิชาชีพที่มีความส้าคัญในการสร้างกฎหมายเพื่อก้ากับดูแลโครงสร้าง

พื้นฐานในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นวิชาชีพที่มีความส้าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
อาเซียน ดังนี้การสร้างมาตรฐานของวิชาชีพนักกฎหมายจึงจะเป็นเร่ืองที่จ้าเป็นเพื่อความลดความ
เหลื่อมล้้าของความเจริญทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิกและอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาให้
วิชาชีพนักกฎหมายของอาเซียนสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นฟันเฟืองที่ส้าคัญในการพัฒนาภูมิภาคนี้
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจอีกด้วย 

4)  เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนในบางภูมิภาคของอาเซียน 
เนื่องความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศของสมาชิก

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท้าให้วิชาชีพนักกฎหมายเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนในบางภูมิภาคของ
อาเซียน ดังนี้การเคลื่อนย้ายของวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จะช่วยอุดช่องว่างดังกล่าว พร้อมทั้งจะท้าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดการบูรณาการ
ภายในภูมิภาคนี้ และพร้อมต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคอื่น ๆ  

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าวิชาชีพนักกฎหมายเป็นวิชาชีพที่ มี
ลักษณะตรงต่อหลักการในการจัดท้าข้อตกลงการยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติวิชาชีพ ( MRAs) โดย
การมีอยู่ของข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้แรงงานวิชาชีพนักกฎหมายสามารเคลื่อนย้าย
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้ อย่างสะดวกมากขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาให้วิชาชีพนักกฎหมาย
มีความเป็นมาตรฐานและยังเป็นการลดช่องว่างของความแตกต่างกันในความเจริญทางด้าน
กฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้การที่มีนักกฎหมายที่เป็นคนชนชาติหรือใช้ 
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ภาษาเดียวกันในต่างประเทศ จะเป็นช่วยเหลือคนในชาติของตนเองหากมีความจ้าเป็นต้องการ 
ความช่วยเหลือหรือค้าปรึกษาทางด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพลักดันและสร้างแนวทางให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานของวิชาชีพนัก
กฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต เราจึงควรจัดท้าข้อตกลงการยอมรับร่วมด้าน
คุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมาย โดยข้อตกลงดังกล่าวจะประกอบไปด้วยการก้าหนดคุณสมบัติ
ร่วมกันของวิชาชีพนักกฎหมายที่จะสามารถเคลื่อนย้ายไปท้างานในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนได ้
และยังรวมถึง หลักเกณฑ์ กลไกในการด้าเนินการ หน่วยงานที่ดูแลที่เกี่ยวข้องกับรับรองคุณสมบัติ
ของวิชาชีพดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นปัญหาส้าคัญในการจัดท้าจัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติ
ของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือ การที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนัก
กฎหมายภายในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน มีความแตกต่างกัน  

 
4.2  ปัญหาในการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ดังที่ได้กล่าวไว้ว่าปัญหาของการจัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ
นักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือการที่กฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านของระบบกฎหมาย ประเภทของวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ลักษณะงานที่ท้าของนักกฎหมาย คุณสมบัติของนักกฎหมาย และที่ส้าคัญ
ที่สุดคือข้อจ้ากัดในการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย 

จากการศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนักกฎหมายใน 10 ประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท้าให้พบว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพนักกฎหมายนั้น
มีความแตกต่างกันอย่างมาก อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วประเทศส่วนใหญ่ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะแบ่งประเภทของนักกฎหมายออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือ ทนายความและที่ปรึกษา
ทางกฎหมาย ซึ่งโดยส่วนมากทนายความจะเป็นนักกฎหมายที่สามารถด้าเนินการในชั้นศาลได้ ซึ่ง
นักกฎหมายประเภทนี้กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่วนใหญ่จะ
ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถประกอบวิชาชีพดังกล่าวได้โดยประเทศเหล่านั้นจะก้าหนด
คุณสมบัติของการประกอบวิชาชีพทนายความดังกล่าวว่าต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศนั้น
เท่านั้น จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพเป็นทนายความได้ 

ส้าหรับนักกฎหมายประเภทที่สอง คือที่ปรึกษาทางกฎหมาย ส้าหรับที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย แนวทางในการวางกฎเกณฑ์เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพดังกล่าวนั้นมีความแตกต่างกัน
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ไปในแต่ละประเทศ ในบางประเทศวิชาชีพที่ปรึกษาทางกฎหมายก็ยังได้รับการจ้ากัดส้าหรับคน 
ในชาติเท่านัน้ โดยการออกกฎหมายอย่างชัดเจนในการห้ามคนต่างชาติในการประกอบวิชาชีพใด ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายซึ่งประเทศที่มีลักษณะดังกล่าวคือ  ราชอาณาจักรไทย และ สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในทางกลับกัน ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่วน
ใหญ่กลับยินยอมให้ชาวต่างชาติสามารถประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทางกฎหมายได้ โดยมีข้อจ้ากัด
ต่าง ๆ เช่นการจ้ากัดขอบเขตของการประกอบวิชาชีพให้อยู่ในส่วนของกฎหมายที่เป็นกฎหมาย
ต่างชาต ิหรือกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น เป็นต้น 

ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติของแต่ละประเทศในการยินยอมให้ชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้นั้นมีความแตกต่างกันไปดังนี้ 

1)  ประเทศที่ไม่ยินยอมให้ชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพเป็นทนายความได้แก่  
ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

1.1)  ราชอาณาจักรไทย 
ราชอาณาจักรไทยไม่ยินยอมให้ชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

โดยเร่ืองดังกล่าวได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ประกอบ
กับพระราชกฤษฎีกาก้าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท้า พ.ศ. 2522 ซึ่งในบัญชี
ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ งานกฎหมายในข้อที่  (39)  
“งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี” ประกอบกับเอกสารร่างค้านิยามอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าว
ท้าของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงท้าให้ค้านิยามของ “งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี” 
คืองานอันได้แก่ งานให้ค้าปรึกษา แนะน้าทางกฎหมาย และงานให้บริการทางกฎหมายอ่ืน ๆ  
แก่ผู้ต้องการเช่น รับเป็นทนายว่าความในคดีอาญา และคดีแพ่ง ท้าแทนลูกความในเร่ืองต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวกับกฎหมาย รับร่างสัญญา หรือท้าเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายเป็นต้น 

1.2)  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ไม่ยินยอมให้ชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

โดยวิชาชีพทนายความและวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งหมดถูกจ้ากัดเฉพาะแก่ผู้มี
สัญชาติฟิลิปปินส์ นอกจากนี้แล้วทางการฟิลิปปินส์ยังไม่อนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ให้บริการปรึกษาทางกฎหมายใด ๆ แม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะเป็นกฎหมายต่างชาติหรือกฎหมาย
ระหว่างประเทศก็ตาม 
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1.3)  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ราชอาณาจักรกัมพูชาไม่ยินยอมให้ชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพทนายความโดยการ

ก้าหนดคุณสมบัติของการประกอบวิชาชีพทนายความในราชอาณาจักรกัมพูชาว่าต้องมีสัญชาติ
กัมพูชาตามมาตรา 31 (Article 33) ของกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (Law on the Bar) อย่างไรก็ตาม
ทนายความจากต่างชาติสามารถปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายตามมาตรา 5 (Article 5) ของกฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา (Law on the Bar) กล่าวคือนักกฎหมายต่างชาติผู้ได้รับการจดทะเบียนและ
ได้รับการอนุญาตในการประกอบวิชาชีพทนายความจากเนติบัณฑิตยสภาในประเทศแหล่งที่มานั้น 
สามารถมีสิทธิประกอบวิชาชีพกฎหมายได้โดยต้องท้างานร่วมกับทนายความสัญชาติกัมพูชา และ
ไม่สามารถเป็นผู้เป็นตัวแทนให้กับลูกความได้ อย่างไรตามมาตรา 6 (Article 6) ของกฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา (Law on the Bar) ได้ก้าหนดให้นักกฎหมายต่างชาติสามารถประกอบวิชาชีพ
กฎหมายของตนในอาณาเขตของราชอาณาจักรกัมพูชาได้ด้วยการได้รับอนุญาตจากเนติบัณฑิตย
สภา (BA) ซึ่งการอนุญาตจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของคุณสมบัติของนักกฎหมายต่างชาติ และ
สิทธิที่นักกฎหมายชาวต่างชาติจะได้รับนั้นจะเท่ากับสิทธิที่ประเทศถิ่นฐานของทนายความต่างชาติ
ผู้นัน้ได้ให้สิทธิแก่ทนายความชาวกัมพูชา 

1.4)  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐอินโดนีเซียไม่ยินยอมให้ชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพทนายความโดยภายใต้

รัฐบัญญัติว่าด้วยทนายความปีพ.ศ.  2003 (Law No. 18/2003 on Advocates) ได้ก้าหนดไว้ว่า 
ผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพทนายความในสาธารณรัฐอินโดนีเซียต้องเป็นสมาชิกของเนติบัณฑิต
อินโดนีเซีย (PERADI) และมีคุณสมบัติ คือต้องมีสัญชาติอินโดนีเซียและมีถิ่นที่อยู่ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย อย่างไรก็ดีตามค้าสั่งปีพ.ศ. 2548 (Decision No M. 11-HT04.02) ของกระทรวง
กฎหมายและสิทธิมนุษยชนได้อนุญาตให้ทนายความต่างชาติสามารถประกอบวิชาชีพทนายความ
ในส้านักงานกฎหมายได้โดยมีหลักเกณฑ์คือ  

1)  ทนายความต่างชาติต้องท้างานในส้านักงานกฎหมายอินโดนีเซียด้วยสัดส่วน  
1:4 ของทนายความสัญชาติอินโดนีเซีย  

2)  ทนายความต่างชาติจ้าเป็นต้องท้างานโดยปราศจากค่าตอบแทนเป็นเวลา 10 ชั่วโมง
ต่อเดือนในด้านการศึกษากฎหมาย การวิจัยกฎหมาย หรือ ท้างานด้านกฎหมายของรัฐบาล 

3)  ทนายความต่างชาติต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่กระทรวงกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชนเพื่อขออนุญาตท้างานในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยเอกสารดังกล่าวได้แก่  ประวัติ
ส่วนตัวโดยสังเขป หลักฐานการศึกษา หลักฐานในการประกอบวิชาชีพ หลักฐานว่าเป็นสมาชิกของ
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เนติบัณฑิตสภาในประเทศของตน เอกสารการเข้าเมือง หมายเลขผู้เสียภาษีของส้านักงานกฎหมาย 
ผู้ว่าจ้างและตัวทนายความ  

1.5)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่ยินยอมให้ชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพ

ทนายความและด้วยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทนายความ (Law No. 10/NA “Law on Lawyers”) ซึ่งได้
ระบุว่าว่าทนายความต่างชาติไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการให้ค้าปรึกษากฎหมายของลาวและ
ด้าเนินคดีในศาลของลาว อย่างไรก็ตามส้านักงานกฎหมายต่างชาติซึ่งได้ว่าจ้างทนายความลาว
สามารถให้ค้าปรึกษากฎหมายของลาวและด้าเนินคดีในศาลของลาวได้โดยผ่านทนายความลาว 

1.6)  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไม่ยินยอมให้ชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพทนายความ

ตามบทบัญญัติในคู่มือศาลปี พ.ศ. 2542 (Courts Manual 1999) ที่ได้ระบุถึงคุณสมบัติของผู้ต้องการ
ประกอบวิชาชีพทนายความว่าต้องพลเมืองของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เท่านั้น และบุคคล
ดังกล่าวยังต้องมีหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงของคุณสมบัติในการใช้ภาษาพม่าได้อย่างดีอีกด้วย  
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีนักลงทุนมากมายเข้าไปลงทุน อีกทั้ง 
ยังมีส้านักงานกฎหมายของต่างประเทศหลายส้านักงานที่เร่ิมเข้าไปเปิดให้บริการอีกด้วย 

 1.7)  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไม่ยินยอมให้ชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพทนายความ

โดยการตั้งคุณสมบัติของบุคคลที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทนายความจาก
กระทรวงยุติธรรมว่าจะต้องมีสัญชาติเวียดนามเท่านั้น อย่างไรก็ตามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อนุญาตให้ชาวต่างชาติมีสิทธิขออนุญาตในการให้ค้าปรึกษากฎหมายต่างประเทศในประเทศได้  
โดยเงื่อนไข คุณสมบัติ และมาตรฐานในการก้ากับดูแลชาวต่างชาติมีดังนี้ 
 1)  บุคคลดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพกฎหมายในต่างประเทศและ
ใบอนุญาตนั้นยังมีผลบังคับอยู่ ทั้งนี้บุคคลนั้นยังต้องเคารพต่อรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเวียดนาม 
อีกทั้งยังต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรการให้บริการทางกฎหมายต่างชาติ  (Foreign 
Law Practicing Organization) หรือได้รับการว่าจ้างโดยส้านักงานกฎหมายต่างชาติที่มีสาขาใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

นอกจากนี้ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตแล้วจะมีสิทธิให้ค้าปรึกษาได้เฉพาะกฎหมาย
ต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ เว้นแต่กรณีที่ชาวต่างชาติผู้นั้นจบการศึกษากฎหมายจาก
สถาบันการศึกษาในเวียดนาม และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบถ้วนส้าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กฎหมายเวียดนาม แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ชาวต่างชาติผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายจะไม่สามารถ 
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ว่าความในศาลหรือด้าเนินกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในศาลของเวียดนามได้ จะต้องให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพกฎหมายสัญชาติเวียดนามเป็นผู้ด้าเนินกระบวนพิจารณาในศาล  

2)  ประเทศที่ยินยอมให้ชาวต่างชาติสามารถประกอบวิชาชีพเป็นทนายความ ได้แก่  
เนการาบรูไนดารุสซาลาม สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงค์โปร 

เนื่องด้วยประเทศทั้งสามประเทศนี้ใช้ระบบกฎหมายเดียวกันซึ่งก็คือระบบกฎหมาย
แบบจารีตประเพณี  (Common Law) ดังนี้แนวทางในการปฏิบัติต่อชาวต่างชาติในเร่ืองของ 
การยินยอมให้ชาวต่างชาติสามารถประกอบวิชาชีพเป็นทนายในประเทศของตนจึงมีความใกล้
คล้ายคลึงกัน  

2.1)  เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
เนการาบรูไนดารุสซาลามยินยอมให้ชาวต่างชาติสามารถประกอบวิชาชีพเป็น

ทนายความ โดยการก้าหนดคุณสมบัติของการเป็นทนายความให้ผู้อยู่อาศัยถาวร (PR) ในบรูไนดา
รุสสาลามภายใต้กฎหมายคนเข้าเมือง สามารถเป็นทนายความได้หากมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบถ้วน 
อีกทั้งพระราชบัญญัติว่าด้วยวิชาชีพนักกฎหมาย  พ.ศ.  2549 (LEGAL PROFESSION ACT 

REVISED EDITION 2006) ยังได้บัญญัติถึงคุณสมบัติของการเป็นทนายว่าความ (Advocate) หรือ  
ทนาย (Solicitor) ในบรูไนดารุสสาลามว่าต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงดงัต่อไปนี้ 

1.  เป็นสมาชิกเนติบัณฑิตอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ หรือเป็นสมาชิกของคณะทนายความ
ของสกอตแลนด์ 

2.  เป็นทนาย (Solicitor) ในอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ หรือ ทนายความของสกอตแลนด์ 
3.  ปฏิบั ติงานในปัจจุบันเป็นทนายว่ าความ (Advocate) และทนาย (Solicitor)  

ในสาธารณรัฐสิงคโปร์หรือในส่วนหนึง่ของสหพันธรัฐมาเลเซีย 
4.  เป็นทนายความ (Barrister) ทนาย (Solicitor) หรือเป็นทนายทั้งสองประเภท  

ในศาลสูงสุดรัฐใด ๆ ในเครือรัฐออสเตรเลีย 
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเนการาบรูไนดารุสซาลามเปิดรับให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบ

วิชาชีพทนายความในประเทศของตน ซึ่งเร่ืองดังกล่าวอาจจากเกิดการที่ว่าเนการาบรูไนดารุสซา
ลามมีพลเมืองอยู่น้อย จึงต้องการแรงงานวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเข้ามาในประเทศของตน 

2.2)  สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สหพันธรัฐมาเลเซียยินยอมให้ชาวต่างชาติสามารถประกอบวิชาชีพเป็นทนายความได้

โดยได้ก้าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ประสงค์จะเป็นทนายความว่าสามารถเป็นบุคคลสัญชาติอ่ืน 
ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรสหพันธรัฐมาเลเซีย นอกจากนี้แล้วในด้านคุณสมบัติของการศึกษาหากบุคคล
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ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างใดอย่างหนึ่งตามนี้จะถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
(Qualified Person)  

1)  มีปริญญาตรีในสาขากฎหมายมหาวิทยาลัยมาลายา (The University of Malaya) 
ที่ตั้งอยู่ในมาเลเซียหรือสาธารณรัฐสิงคโปร์) หรือมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ (The University of 
Singapore) หรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (The National University of Singapore)  

 2)  หรือเป็นทนายความซึ่งเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตของประเทศอังกฤษ (Barrister-at-law)  
 3)  หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ก้าหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษา ตามที่จะได้มีการ

ประกาศโดยคณะกรรมการก้าหนดคุณสมบัติ  (The Qualifying Board) ซึ่งคณะกรรมการก้าหนด
คุณสมบัติได้มีการประกาศให้ผู้ที่ส้าเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีในสาขานิติ ศาสตร์จาก
สถาบันการศึกษาในอังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ เครือรัฐออสเตรเลียที่ได้รับการรับรองจ้านวน
ทั้งสิ้น 14 สถาบัน และสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์ที่ได้รับการรับรองจ้านวนทั้งสิ้น 5 สถาบัน 
ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นกัน 
 ดังที่ได้กล่าวมาเหตุผลที่สหพันธรัฐมาเลเซียยอมรับให้บุคคลที่ส้าเร็จการศึกษาจาก
สาธารณรัฐสิงคโปร์ อังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์ หรือเครือรัฐออสเตรเลีย ตามมหาวิทยาลัยที่มีการ
รับรอง หรือเป็นทนายความซึ่งเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตอังกฤษ ให้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ในการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายและทนายความที่ว่าความในศาลในสหพันธรัฐมาเลเซียได้นั้น  
อาจเนื่องมาจากเพราะถือว่าเป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษด้วยกัน เพราะสหพันธรัฐมาเลเซีย
เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อน ดังนั้น จึงเปิดโอกาสให้บุคคลจากประเทศในเครือจักรภพ
อังกฤษด้วยกันมีสิทธิขอประกอบวิชาชีพกฎหมายในสหพันธรัฐมาเลเซียได้ด้วย เพราะมีรากฐาน
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมกัน และมีระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์เช่นเดียวกัน 
 อย่างไรก็ตามบุคคลที่ส้าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศอ่ืนในเครือจักรภพ
อังกฤษ ได้แก่ อังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ เครือรัฐออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จะต้องผ่านการ
ทดสอบความรู้ (The Malaysian Certificate in Legal Practice: CLP) ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการ
ก้าหนดคุณสมบัติ โดยการทดสอบดังกล่าวจะจัดขึ้นปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย 
ผู้นั้นมีความรู้ทางกฎหมายมาเลเซียที่เพียงพอต่อการประกอบวิชาชีพ  

2.3)  สาธารณรัฐสิงคโปร ์
สาธารณรัฐสิงคโปร์ยินยอมให้ชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพเป็นทนายความได้ตามรัฐ

บัญญัติบัญญัติว่าด้วยวิชาชีพกฎหมาย (แก้ไข) พ.ศ.2551 (LEGAL PROFESSION ACT REVISED 
EDITION 2008) ประกอบกับบทบัญญัติว่าด้วยคุณสมบัติของนักวิชาชีพกฎหมาย  (บุคคลที่
เหมาะสม) (Legal Profession (Qualified Persons) Rules) โดยเปิดให้บุคคลที่มาพ้านักอย่างถาวร 
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(Permanent Resident: PR) โดยไม่ค้านึงถึงสัญชาติใด ๆ สามารถท้าสมัครสอบเนติบัณฑิตของ
สิงคโปร์ (Singapore Bar) เพื่อที่จะเป็นทนายความได้หากมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยในการสมัคร
สอบเนติบัณฑิตของสิงคโปร์เพื่อเป็นทนายความนั้น ทางการสิงคโปร์ได้ให้ความส้าคัญในเร่ือง
คุณสมบัติการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยได้ลงรายละเอียดไว้ในบทบัญญัติว่าด้วยคุณสมบัติของ 
นักวิชาชีพกฎหมาย (บุคคลที่เหมาะสม) ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวได้ก้าหนดถึงประเทศและมหาลัย  
ที่ทางการสิงคโปร์รับรองในการสอบเนติบัณฑิตไว้อย่างละเอียดโดย ผู้ที่ศึกษาในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ต้องศึกษาในชั้นระดับปริญญาตรีในโครงการ 4 ปีในสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยที่
ทางการก้าหนดเท่านั้น นอกจากนี้ต้องจบออกมาด้วยคะแนนระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือสอง
ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย และหากผู้สมัครได้ท้าการศึกษามาในต่างประเทศ ทางการก็ได้ก้าหนดมหา
ลัยและระดับคะแนนไว้อย่างละเอียด 

นอกจากนี้แล้วส้าหรับบุคคลซึ่งไม่มีคุณสมบัติในการสอบเนติบัณฑิตสิงคโปร์หรือเป็น
นักกฎหมายชาวต่างชาติก็สามารถเลือกที่จะท้างานในสายกฎหมายในสาธารณรัฐสิงค์โปรได้
เช่นเดียวกันโดยทั้งนี้ทางสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้จ้าแนกประเภทส้าหรับงานดังกล่าวไว้อย่างละเอียด
อันได้แก่ 

1)  ท้างานด้านกฎหมายในฐานะเป็นทนายความต่างชาติ (Foreign Lawyer)  
2)  ท้างานเป็นนักกฎหมายประจ้าบริษัท 
3)  เป็นนักกฎหมายต่างชาติที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและสอบผ่านการทดสอบความรู้

ของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย (Foreign Practitioner Examinations: FPE) โดยสถาบันการศึกษา
กฎหมายสิงคโปร์ (The Singapore Institute of Legal Education: SILE) สามารถยื่นค้าขอต่อสมาคม
ทนายความเพื่อเป็นนักกฎหมายต่างชาติที่สามารถท้างานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิงคโปร์ได้ในส่วน
ได้กฎหมายอนุญาต 

ดังที่ได้กล่าวมาจะเห็นว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพนักกฎหมายใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็แล้วแต่ในความแตกต่างกันนั้นก็มีความ
เหมือนคล้ายกันของบางกลุ่มประเทศเช่น กลุ่มของประเทศที่ยินยอมให้ชาวต่างชาติประกอบ
วิชาชีพเป็นทนายความได้อันได้แก่ เนการาบรูไนดารุสซาลาม, สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐ
สิงค์โปร โดยจะสังเกตได้กลุ่มประเทศดังกล่าวมีระบบกฎหมายที่ใกล้เคียงกัน จึงอาจท้าให้การ
ยอมรับในความเป็นนักกฎหมายต่างชาติเป็นไปได้อย่างง่ายกว่า 
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4.3  ข้อดีและข้อเสียของการจัดท าข้อตกลงร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การจัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เป็นไปเพื่อการสนับสนุนให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพนักกฎหมายใน
อนาคต ซึ่งเร่ืองดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยตรง อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงอาจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังต่อไปนี้ 

4.3.1 ข้อดีของการจัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1)  ในอนาคตอันใกล้นี้ราชอาณาจักรไทยและอีก 9 ประเทศสมาชิกจะเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยการเป็นประชาชนเศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะท้าให้การ
ติดต่อค้าขายหรือการท้าธุรกิจในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศมากขึ้น  เนื่องด้วยการเปิดเสรี
ของ การค้า การลงทุน และ การบริการ ดังนี้ในการที่เราจะไปลงทุนในประเทศอ่ืน ๆ เช่นการไป
เปิดบริษัทในต่างประเทศ เรามีความจ้าเป็นที่จะต้องรู้กฎหมายภายในของประเทศนั้น ๆ หากสมมติ
ว่าเราจะไปจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศ เราก็ควรจะต้องทราบถึงกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทของ
ประเทศนั้น ๆ อีกทั้งในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เราก็ยังต้องมีความรู้ในเร่ืองของการ
จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้แล้วในการที่จะจ้างลูกจ้างในต่างประเทศนั้น เราควร
ต้องมีความรู้พื้นฐานในด้านกฎหมายแรงงานพร้อมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างซึ่งก็คือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นั้นเอง ต่อมาหากในการจัดตั้งบริษัทใน
ต่างประเทศ เรามีความจ้าเป็นที่จะต้องเช่าที่ดินหรืออาคารพาณิชย์เพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้จึงมีความ
จ้าเป็นที่เราจะต้องรู้เร่ืองของกฎหมายที่ว่าด้วยการเช่าทรัพย์ นอกจากนี้แล้วเมื่อครบหนึ่งปีของการ
จัดตั้งบริษัท เราจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีอย่างไรในประเทศนั้น ๆ ซึ่งเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองที่เรา
ต้องรู้กฎหมายภาษี และหากเรามีความจ้าเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการจ้างท้าของ เช่นการจ้างให้
คนงานมาท้าฝ้า หรือมาติดเคร่ืองปรับอากาศของบริษัท เป็นต้น เราก็มีความจ้าเป็นที่จะต้องรู้เร่ือง
ของกฎหมายจ้างท้าของ ในท้ายสุดนี้หากเรามีความจ้าเป็นที่จะต้องท้าสัญญาซื้อขายเพื่อท้าการซื้อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในส้านักงาน ดังนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท้าสัญญาซื้อขายจึงเป็นสิ่งที่เราควร
ทราบเช่นกัน 

ดังที่ได้กล่าวมา จะเห็นว่ามีกฎหมายมากมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยกฎหมายที่ได้
กล่าวมานั้นล้วนเป็นกฎหมายภายในซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว
เป็นกฎหมายที่นักลงทุนต้องเรียนรู้ทั้งในกรณีที่นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และ 
ในขณะเดียวกันกฎหมายเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติต้องท้าการเรียนรู้เมื่อเข้ามาประกอบ

DPU



115 
 

 

ธุรกิจในราชอาณาจักรไทยเช่นกัน อย่างไรก็ดีการจัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของ
วิชาชีพนักกฎหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะท้าให้มีนักกฎหมายที่มีสัญชาติเดียวกันกับ
นักลงทุนที่สามารถเดินทางไปท้างานพร้อมกับการลงทุนได้หรืออาจจะประจ้าอยู่ในต่างประเทศ ซึ่ง
นักกฎหมายเหล่านี้จะมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายภายในของประเทศนั้น ๆ เป็นอย่างดี อีกทั้ง 
ยังสามารถสื่อสารกันได้อย่างดีกับนักลงทุนเนื่องจากใช้ภาษาเดียวกัน ซึ่งเร่ืองดังกล่าวจะก่อให้เกิด
ความสะดวก ความมั่นใจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายทุนซึ่งตรงกับหนึ่งในวัตถุประสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2)  การจัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายการบริการที่จะเกิดขึ้นเมื่อได้มี
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการเคลื่อนย้ายของบริการดังกล่าวจะเป็นไปตามกรอบ
ความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (AFAS) โดยแผนงานของการไหลเวียนของบริการคือ 
การยกเลิกข้อจ้ากัดในการให้บริการข้ามประเทศทุกประเภทในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ยกเว้นประเภทบริการที่อ่อนไหวต่อความปลอดภัย และความมั่นคงของประเทศ ทั้งพร้อม
เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกสามารถเข้ามาถือหุ้นหรือลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการบริการ อย่างไรก็ตามการเปิดเสรีของการบริการทางกฎหมายได้ถูกก้าหนดไว้ 
ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการ ชุดที่ 8 ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีผลบังคับ 

3)  การจัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นการสร้างมาตรฐานของวิชาชีพนักกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการลดช่องว่าง
ของความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิก  นอกจากนี้ส้าหรับผู้บริโภค ก็จะได้รับ
ผลประโยชน์ของการเคลื่อนย้ายวิชาชีพนักกฎหมาย ซึ่งก็คือการได้รับบริการที่ได้มาตรฐานส้าหรับ
การบริการทางด้านกฎหมาย อีกทั้งยังมีตัวเลือกของนักกฎหมายที่มีความสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไป
ท้างานในที่ต่าง ๆ ส้าหรับด้านผู้ให้บริการ การเคลื่อนย้ายของวิชาชีพนักกฎหมายจะท้าให้ผู้ให้
บริการต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานของนานาชาติ อีกทั้งเมื่อมีการไหลเวียน
ของแรงงานวิชาชีพนักกฎหมายก็จะท้าให้เกิดการถ่ายเททางเทคโนโลยีของการประกอบวิชาชีพนัก
กฎหมาย 

4)  การจัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอันจะท้าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของวิชาชีพนักกฎหมายเข้าสู่พื้นที่ยังด้อยพัฒนาและ
กฎหมายยังเข้าไปไม่ถึง ยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพิ่งเร่ิมท้าการ
เปิดประเทศ ซึ่งมีนักลงทุนมากมายหลั่งไหลเข้าไปลงทุน อย่างไรก็ตามด้วยการที่มีการลงทุนเข้าไป
มากจึงท้าให้นักกฎมายที่มีอยู่นั้นไม่พอเพียง หรือนักกฎหมายที่มีอยู่อาจจะไม่มีความสามารถ
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เพียงพอในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังกล่าวการเคลื่อนย้ายวิชาชีพทนายความจึงจะไปเสริมในเร่ือง
ดังกล่าวได้ นอกจากนี้แล้วในบางพื้นที่ของภูมิภาคอาเซียนที่ยังไม่มีความเจริญทางด้านกฎหมาย 
และคนในพื้นที่นั้นอาจต้องการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายในส่วนที่นักวิชาชีพเหล่านี้สามารถ
ก้าวล้้าได้เช่น กฎหมายสิทธิมนุษย์ชน หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองของการ
ช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่กฎหมายยังเข้าไปไม่ถึง  เพื่อให้คนเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือ
ทางด้านกฎหมาย 

5)  การจัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนก่อให้เกิดความกลมเกลียว ประนีประนอมกันมากขึ้นของประเทศสมาชิก
นอกจากนี้แล้วยังเป็นการสร้างแนวโน้มของการพัฒนากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องไปในทางเดียวกน 
จนอาจน้าไปสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้นอย่างเช่นการก่อตั้ง สหภาพอาเซียนใน
อนาคต 

4.3.2  ข้อเสียของการจัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1)  ข้อเสียของการจัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือในกรณีที่ได้มีการจัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าวเรียบร้อย
แล้วแต่ก็ไม่มีผลลัพธ์หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย เนื่องจากประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนยังคงกีดกัดการเคลื่อนย้ายวิชาชีพนักกฎหมายอยู่ ซึ่งการที่ประเทศต่าง ๆ นั้น 
ไม่ยอมผ่อนปรนหรือเปลี่ยนแปลงข้อจ้ากัดทางกฎหมายที่มีอยู่ เดิมเพื่อให้วิชาชีพนักกฎหมาย
สามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งจะท้าให้ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมาย
ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มความสามารถ 

2)  ในกรณีที่ได้มีการจัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมาย
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และได้มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานวิชาชีพนักกฎหมายแล้ว แต่การ
เคลื่อนย้ายดังกล่าวกระจุกตัวอยู่ในประเทศที่เจริญเท่านั้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวจะท้าให้การจัดท้า
จัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของอาเซียนในการพัฒนาประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
อีกทั้งยังไม่ได้เป็นการลดช่องว่างของความเจริญทางเศรษฐกิจ และความรู้ระหว่างประเทศต่าง ๆ 
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3)  ข้อเสียของการจัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยข้อเสียดังกล่าวนี้เป็นข้อเสียที่คนกลัวมากที่สุด ซึ่งก็คือ เร่ืองการ
เคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจะท้าให้เกิดการแย่งจากชาวต่างชาติ  ด้วยความเชื่อดังกล่าวนี้จึงเป็น
เหตุผลของการที่นานาประเทศสร้างข้อจ้ากัดของการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย โดยการให้คนใน
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ชาตเิท่านั้นที่สามารถประกอบวิชาชีพดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามเร่ืองดังกล่าวนี้สามารถมองได้หลาย
มุม หากเรามองในมุนของผู้ถูกกระท้า เราก็จะมองเห็นว่านักกฎหมายต่างชาติมีความสามารถ
มากกว่าคนไทยและจะเข้ามาแย่งงานของนักกฎหมายไทยได้ แต่หากมองในมุมกลับกันจะเห็นได้ว่า
ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการ
เคลื่อนย้ายวิชชาชีพนักกฎหมายนั้นจะช่วยให้นักกฎหมายได้มีโอกาสในการพัฒนาตัวมากขึ้น อีก
ทั้งยังเป็นการสร้างสังคมที่มีการแข่งขันซึ่งจะท้าให้ประเทศของเราซึ่งมีความพร้อมมากกว่าประเทศ
อ่ืน ๆ อีกมาก ได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นเสมือน
ยาแรงที่ท้าให้ประเทศจะได้พัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต 

ดังนี้จากการศึกษาถึงปัญหาและข้อดีข้อเสียในการจัดท้าข้อตกลงยอมรับร่วมด้าน
คุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท้าให้เราทราบได้ว่าข้อตกลง
ยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายนั้นเป็นเร่ืองที่ส้าคัญ และมีความจ้าเป็นต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้เราจึงควรผลักดันให้เกิดการจัดท้าข้อตกลง
ยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นในอนาคต 
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บทที ่5 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 
ในบทสรุปและข้อเสนอแนะนี้ ผู้เขียนได้สรุปปัญหาในหาในการจัดท าข้อตกลงยอมรับ

ร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ตลอดจนเสนอแนะ
หลักการในการจัดท าร่างข้อตกลงร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 
5.1  บทสรุป 

จากการศึกษาในบทที่ผ่านมาพบว่า ในปัจจุบันได้เกิดกระแสการตื่นตัวอย่างมาก
เกี่ยวกับการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายวิชชาชีพหรือแรงงานฝีมือภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้งใน 10 ประเทศ อันได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ ราชอาณาจักรกัมพูชา เนการาบรูไนดารุสซาลาม สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ทั้งนี้หลักการเคลื่อนย้ายวิชาชีพดังกล่าวเกี่ยวเนื่องมาจากการเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
อันจะท าให้ภูมิภาคนี้มีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งกันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้ โดยมุ่งให้เกิดการ
ไหลเวียนอย่างเสรีของ สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การลดปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางสังคม และท าให้ประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Single Production Base) 

ทั้งนี้หนึ่งในเป้าหมายของการรวมเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ก็คือการไหลเวียนอย่างเสรีของแรงงานภายใต้กรอบข้อตกลงการเปิดเสรี
การบริการ (ASEAN Framework Agreement On Services: AFAS) ซึ่งข้อตกลงยอมรับร่วมด้าน
คุณสมบัติของวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) จะเป็นกลไกส าคัญในการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน แต่ยังคงจ ากัดอยู่เฉพาะแรงงานฝีมือหรือกลุ่มวิชาชีพเท่านั้น ทั้งนี้ข้อตกลง
ยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) คือข้อตกลงที่เกี่ยวกับข้องการแสวงหาจุดยอมรับ
ร่วมกันในเร่ืองคุณสมบัติของผู้ท างานด้านบริการโดยเฉพาะกลุ่มที่ เป็นนักวิชาชีพโดยผู้ที่มี
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คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อตกลงยอมรับร่วมจะสามารถเลือกท างานที่ใดก็ได้ใน 10 ประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในปัจจุบันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม
ด้านคุณสมบัติของวิชาชีพแล้วใน 7 สาขาวิชาชีพและ 1 กลุ่มสาชาวิชาชีพ  

ดังนี้จะเห็นได้ว่าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) เป็นเร่ืองที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งเพราะเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของประชาชนส่วนหนึ่งของประเทศ และ
เป็นเร่ืองที่ต้องการการเตรียมการและการวางแผน อย่างไรก็ดีวิชาชีพนักกฎหมายยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีและและยังไม่ได้มีการจัดท าข้อตกลงข้อตกลงยอมรับ
ร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ (MRAs) ในสาขาดังกล่าว ทั้งที่วิชาชีพนักกฎหมายเป็นวิชาชีพที่
ส าคัญและที่มีความจ าเป็นต่อการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุน ดังนี้การจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม
ด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญและควร
ได้รับการศึกษา 

ตามที่ได้เปรียบเทียบวิชาชีพนักกฎหมายกับลักษณะของวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่ได้รับการจัดท า
ข้อตกลงยอมรับรวมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ ท าให้เราทราบว่าวิชาชีพนักกฎหมายที่มีลักษณะที่
ตรงต่อหลักการในการจัดท าข้อตกลงการยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติวิชาชีพ (MRAs) โดยการมีอยู่
ของข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้แรงงานวิชาชีพนักกฎหมายสามารเคลื่อนย้ายระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างสะดวกมากขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาให้วิชาชีพนักกฎหมายมีความ
เป็นมาตรฐานและยังเป็นการลดช่องว่างของความแตกต่างกันในด้านความเจริญทางกฎหมายของ
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้การที่มีนักกฎหมายที่เป็นคนชนชาติเดียวกัน
หรือใช้ภาษาเดียวกันในต่างประเทศ ยังจะเป็นช่วยเหลือคนในชาติของตนหากมีความต้องการความ
ช่วยเหลือหรือค าปรึกษาทางด้านกฎหมาย  

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาค้นคว้าในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้เขียนพบว่าปัญหาของการ
จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ
การที่กฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความแตกต่างกัน  
ทั้งในด้านของระบบกฎหมาย ประเภทของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ลักษณะงานที่ท าของ 
นักกฎหมาย คุณสมบัติของนักกฎหมาย และที่ส าคัญที่สุดคือข้อจ ากัดในการประกอบวิชาชีพ 
นักกฎหมาย 

นอกจากนี้ เมื่อได้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียในการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมด้าน
คุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้เราสามารถได้ข้อสรุปการ
การจัดจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายเป็นเร่ืองที่มีผลดีมากกว่า
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ผลเสีย ทั้งนี้หลักการในการจัดท าร่างข้อตกลงร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ถูกใส่ไว้ในข้อเสนอแนะ 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อตกลงข้อตกลงยอมรับร่วมด้าน
คุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปรียบเทียบกับข้อตกลง
ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพของวิชาชีพสาขา ๆ อ่ืน และการศึกษามาตรการของ
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ และนักกฎหมายของสหภาพยุโรป และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อกับ
วิชาชีพใน 10 ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ผู้เขียนพบแนวทางในการจัดท าร่าง
ข้อตกลงร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังนี ้

5.2.1  หลักการในการจัดท าร่างข้อตกลงร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Legal Services) 

1)  สาระส าคัญของข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมาย 
ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายเป็นไปเพื่อการอ านวยความ

สะดวกในการเคลื่อนย้ายวิชาชีพนักกฎหมายเพื่อการให้บริการภายใต้กรอบข้อตกลงการเปิดเสรีการ
บริการ (ASEAN Framework Agreement On Services: AFAS) ระหว่างประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยมีหลักการคือการเปิดโอกาสให้นักกฎหมายซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
สามารถจดทะเบียนเป็นนักกฎหมายอาเซียน ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการขออนุญาต
ประกอบวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอ่ืนได้ กล่าวคือ  
นักกฎหมายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักกฎหมายอาเซียนจะเป็นผู้มีรับสิทธิ์ยื่นขออนุญาตขึ้น
ทะเบียนเป็นนักกฎหมายต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ตน
ต้องการเข้าไปท างาน ซึ่งการมีสถานะเป็นนักกฎหมายต่างด้าวจดทะเบียนจะเป็นเงื่อนไขส าคัญ 
ในการอ านวยให้ผู้นั้นสามารถเข้าไปประกอบวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศนั้น ๆ ได้ ตราบใดที่มี
การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น 

ทั้งนี้กรอบของข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าวเป็นการเทียบเคียงมาจากข้อตกลงยอมรับ
ร่วมของสาขาวิชาชีพวิศวกร สถาปนิกและบัญชี ซึ่งมีส่วนคล้ายกันในเร่ืองของระบบที่มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพแห่งอาเซียนขึ้นมาเพื่อเป็นองค์กรส่วนกลางซึ่งท าหน้าที่รับ
จดทะเบียนนักวิชาชีพที่มีคุณสมบัติตามตามที่ก าหนดและประสงค์จะเดินทางไปท างานในประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้ได้รับจดทะเบียนเป็นนักวิชาชีพอาเซียน ซึ่งจะช่วยอ านวย
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ความสะดวกในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของตนในประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ ได้ในฐานะ 
นักวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน  

วัตถุประสงค์ของข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ 

1.  อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักกฎหมายภายในประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

2.  ยกระดับการให้บริการทางกฎหมายภายในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3.  แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีสุดในด้านมาตรฐานและ

คุณสมบัติส าหรับวิชาชีพนักกฎหมาย และเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาและการฝึกฝนของนักกฎหมาย 
2)  นิยามและขอบเขต 
ในข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน นอกจากคุณสมบัติของนักวิชาชีพที่ยอมรับร่วมกันแล้ว ในข้อตกลงดังกล่าวยังมีส่วนส าคัญ
อ่ืน ๆ อีกก็คือ นิยามและขอบเขตของการใช้ข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าว ซึ่งส่วนส าคัญของการ
นิยามและก าหนดขอบเขตได้แก่ 

1.  การให้ค านิยามของ “นักกฎหมาย” ภายใต้ข้อตกลงนี้ อันหมายถึงบุคคลธรรมดาที่มี
สัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนและได้รับการประเมินโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้าน
วิชาชีพ (PRA) ของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เข้าร่วม ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทางด้านเทคนิค จริยธรรม และกฎหมาย ที่จะประกอบวิชาชีพทนายความได้อย่างอิสระ และได้ขึ้น
ทะเบียนและออกใบอนุญาตส าหรับการประกอบวิชาชีพดังกล่าวจากหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทั้งนี้ 
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจมีชื่อเรียกและมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปส าหรับ 
ค านิยามนี้ 

เหตุผลของการนิยามค าว่า “นักกฎหมาย” ในข้อตกลงนี้ให้หมายความถึงแต่เฉพาะ
วิชาชีพทนายความก็เนื่องมาจากวิชาชีพทนายความเป็นวิชาชีพหลักในการให้บริการทางด้าน
กฎหมายอีกทั้งยังเป็นวิชาชีพที่มีหน่วยงานของรัฐก ากับดูแลอยู่แล้วในทุกประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานของวิชาชีพทนายสามารถถูกตรวจสอบถึง
หลักฐานในด้านคุณสมบัติและในด้านทางทะเบียนได้โดยง่าย 

2.  การให้ค านิยาม “หน่วยงานที่ก ากับดูแลวิชาชีพนักกฎหมาย” หมายถึง หน่วยงานที่
ได้รับอ านาจจากรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกให้มีหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
ทนายความซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลวิชาชีพนักกฎหมาย ก็คือหน่วยงานที่ก ากับดูแลวิชาชีพ
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ทนายความในแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส าหรับราชอาณาจักรไทยก็คือ 
สภาทนายความ 

3.  การก าหนดขอบเขตของการบริการด้านกฎหมายให้เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การ
จ าแนกประเภทผลิตภัณฑ์กลาง (Central Product Classification: CPC) รหัส 82120 ขององค์การ
สหประชาชาติ 

การนิยามค าว่า “การบริการด้านกฎหมาย” ภายในข้อตกลงดังกล่าวเป็นการก าหนดถึง
ขอบเขตงานบริการทางกฎหมายภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมซึ่งเป็นกิจกรรมในผลิตภัณฑ์กลาง 
(CPC) รหัส 82120 ขององค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้งานบริการกฎหมายตามผลิตภัณฑ์กลาง (CPC) 
รหัส 82120 คือ การให้บริการค าปรึกษาทางกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่กฎหมายอาญา (Legal advisory 
and representation services concerning other fields of law) ซึ่งเร่ืองดังกล่าวเป็นการก าหนดให้นัก
กฎหมายต่างด้าวจดทะเบียนสามารถให้บริการทางกฎหมายได้ในส่วนที่เป็นกฎหมายต่างชาติ  หรือ
กฎหมายระหว่างประเทศ หรือกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษเท่านั้นซึ่งเร่ืองดังกล่าวสอดคล้อง
กับกฎหมายของสาธารณรัฐสิงค์โปรในที่จะให้นักกฎหมายต่างชาติในประเทศสิงค์โปสามารถ
ท างานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิงคโปร์ได้แต่จะไม่ก้าวล้ าไปในส่วนของกฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพนักกฎหมาย แก้ไข พ.ศ. 2540 ( LEGAL PROFESSION ACT REVISED 
EDITION 1997 (CHAPTER 161) ) 

3)  หน่วยงานที่ดูแล 
หลักการของข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายก็คือการที่ 

นักกฎหมายที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดจะสามารถจดทะเบียนเป็นนักกฎหมายอาเซียนได้ ซึ่งจะ
ช่วยอ านวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอ่ืน ๆ โดยนักกฎหมายที่ต้องการจดทะเบียนดังกล่าวต้องผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการก ากับดูแล (Monitoring Committee)ในแต่ละประเทศ ซึ่งในส่วนของ
ราชอาณาจักรไทยจะด า เนินการโดยสภาทนายความ ส าหรับการด าเนินงานในเร่ืองนี้ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะอยู่ภายใต้การดูแลของสภาทนายความอาเซียน (ASEAN Council) ซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการก ากับดูแล (Monitoring Committee) ของประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4)  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
ประโยชน์ที่จะได้รับคือการที่นักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีสิทธิที่จะขอ

อนุญาตองค์กรที่ก ากับดูแลวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อที่จะขอประกอบวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศนั้น ๆ โดยนักกฎหมายอาเซียนซึ่งได้รับอนุญาต 
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จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักกฎหมายต่างด้าวจดทะเบียน ซึ่งจะประกอบวิชาชีพนักกฎหมายได้
ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องที่ปฏิบัตติามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น 

5)  คุณสมบัติในการเป็นนักกฎหมายอาเซียน 
นักกฎหมายต่างชาติจะสามารถขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบ

วิชาชีพนักกฎหมายในประเทศผู้รับ โดยต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศผู้รับ และต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางกฎหมายที่ได้รับการยอมรับโดยองค์กรด้านการ
รับรองวิชาชีพนักกฎหมาย ไม่ว่าจะในประเทศแหล่งก าเนิดหรือประเทศผู้รับ หรือที่ได้รับการ
ประเมินและยอมรับว่าเทียบเท่ากับระดับการศึกษาดังกล่าว 

2.  มีการขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาตที่ยังมีผลในปัจจุบัน เพื่อประกอบวิชาชีพ 
นักกฎหมายในประเทศแหล่งก าเนิดซึ่งออกให้โดยผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของ
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่สอดคล้องกับนโยบายของตนด้านการขึ้นทะเบียน/
การอนุญาต/การรับรองในการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย 

3.  มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติในวิชาชีพนักกฎหมายไม่ต่ ากว่า 5 ปี  หลังจบ
การศึกษา ทั้งนี้ต้องท างานอย่างต่อเน่ืองโดยตลอด 3 ปีในขณะที่ถือใบอนุญาต 

4.  ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศ
แหล่งก าเนิดในระดับที่น่าพอใจ 

5.  ได้รับใบรับรองจากผู้มีอ านาจการกับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศ
แหล่งก าเนิดและไม่มีประวัติการกระท าผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศในการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย 

6.  ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ผ่านการเห็นชอบร่วมกันของสภานักกฎหมายอาเซียน
เพื่อที่จะมีสิทธิขอสมัครต่อสภานักกฎหมายอาเซียนเพื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักกฎหมาย
อาเซียนภายใต้ทะเบียนวิชาชีพนักกฎหมายอาเซียน 

ดังนี้หากนักกฎหมายผู้ที่มีคุณสมบัติในข้างต้นและได้ปฏิบัติสอดคล้องตามแนวทาง
ด้านหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติ  เมื่อได้รับและช าระค่าธรรมเนียมแล้ว จะได้รับการบรรจุ
ภายใต้ทะเบียนนักกฎหมายอาเซียน ทั้งนี้ นักกฎหมายอาเซียนจะประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย
ได้เฉพาะในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้เท่านั้น 
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6)  กลไกการด าเนินงาน 
หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพนักกฎหมาย (PRA) หมายถึงหน่วยงานที่ได้รับอ านาจจาก

รัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิก ให้มีหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย ส าหรับ
ราชอาณาจักรไทย คือ สภาทนายความ ซึ่งมีความรับผิดชอบ ดังนี ้

1.  พิจารณาค าขอและอนุญาตให้นักกฎหมายอาเซียนประกอบวิชาชีพในฐานะเป็น 
นักกฎหมายต่างด้าวจดทะเบียนโดยจะประกอบวิชาชีพอย่างอิสระหรือร่วมกับนักกฎหมายท้องถิ่น
ในประเทศผู้รับจ านวนมากกว่าหนึ่งหรือมากกว่าโดยขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของประเทศผู้รับ
ก าหนด 

2.  ติดตามตรวจสอบและประเมินการประกอบวิชาชีพของนักกฎหมายต่างด้าว 
จดทะเบียนเพื่อให้ปฏิบัติสอดคล้องกับข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าว 

3.  รายงานต่อองค์กรท้องถิ่นและระหว่างประเทศในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้า
ในการด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วม 

4.  รักษามาตรฐานและจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพในด้านกฎหมาย 
5.  แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างทันทีต่อเลขาธิการสภานักกฎหมายอาเซียน เมื่อ 

นักกฎหมายต่างด้าวจดทะเบียนได้ละเมิดข้อตกลงยอมรับร่วมหรือเมื่อนักกฎหมายอาเซียนไม่มี
คุณสมบัติที่จะเป็นผู้ที่จะประกอบวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศแหล่งก าเนิด หรือไม่ปฏิบัติ
สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศแหล่งก าเนิดในระดับที่
น่าพอใจ หรือได้กระท าผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพ และ จรรยาบรรณ ไม่ว่าจะใน
ประเทศแหล่งก าเนิดหรือประเทศผู้รับที่ซึ่งการกระท าผิดนั้นได้น าไปสู่การถอดถอนจากทะเบียน
หรือระงับการประกอบวิชาชีพ 

6.  เตรียมการด้านกฎและระเบียบเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงยอมรับร่วม
ดังกล่าวได้ 

7.  แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมาย ข้อปฏิบัติ และความคืบหน้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ประกอบวิชาชีพนักกฎหมายในภูมิภาค โดยมีความมุ่งหวังในการปรับให้สอดคล้องกันและเป็นไป
ในแนวทางเดียวกับมาตรฐานในระดับภูมิภาค และ/หรือระหว่างประเทศ 
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นอกจากนี้ในกลไกการด าเนินงานยังมีมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC) ซึ่งมี
หน้าที่ดังนี ้

1.  ท าให้มั่นใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพทุกคนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในฐานะนักกฎหมาย
อาเซียนโดยเลขาธิการสภานักกฎหมายอาเซียนจะปฏิบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลง
ยอมรับร่วมดังกล่าว และผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้แสดงให้ทราบว่าได้ด า เนินการ
สอดคล้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์ 

2.  ท าให้มั่นใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพที่สมัครขอขึ้นทะเบียนในฐานะนักกฎหมาย
อาเซียนจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อ ง 
(CPD) ของประเทศแหล่งก าเนิดในระดับที่น่าพอใจ 

3.  ท าให้มั่นใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยเลขาธิการสภา 
นักกฎหมายอาเซียน ยังเป็นนักกฎหมายอาเซียนยังคงสมัครขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนอยู่เป็นระยะ 
และในการนี้ ได้แสดงหลักฐานให้เห็นว่าได้ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องของประเทศแหล่งก าเนิดในระดับที่น่าพอใจ 

4.  ออกใบรับรองนักกฎหมายอาเซียนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
5.  แจ้งสภานักกฎหมายอาเซียนและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC) ของ

ประเทศแหล่งก าเนิดกรณีมีผู้ที่ไม่ใช่นักกฎหมายอาเซียนประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับ 
หลักการที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นฐานของการจัดท าร่างข้อตกลงร่วมด้าน

คุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้าย
วิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต อย่างไรก็ตามนอกจากข้อตกลงร่วม
ด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายที่มีประสิทธิภาพแล้ว ความร่วมมือของประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็เป็นส่วนส าคัญที่จะผลักดันให้เร่ืองดังกล่าวเกิดขึ้นได้  
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ระเบียบวิชาชีพนักกฎหมายปี พ.ศ. 2554 (การทดสอบนักกฎหมายต่างชาติ) ของสาธารรัฐสิงคโปร์ 
(Legal Profession (Foreign Practitioner Examinations) Rules 2011) 

 
Application to sit for Examinations  

4.—(1) A person who applies to be registered by the Attorney-General to practise 
Singapore law under section 130I of the Act cannot, for the purposes of satisfying any 
requirement for such registration, or of ascertaining whether any such requirement is satisfied, 
rely on any determination of the person’s eligibility to sit for the Examinations by the Director, 
the Examinations Review Board or the Institute. 

(2)   An application to sit for a particular session of the Examinations shall — 
(a)   be made to the Director — 

(i)   in such form and manner as the Director may require; 
(ii)  within such period as the Director may specify; and 
(iii)  regardless of whether the applicant has been exempted by the Minister 

under rule 16(1) from all or any, or from the whole or any part of any, of the requirements under 
paragraph (3)(b) to (g); and 

(b)  be accompanied by — 
 (i)  a non-refundable application fee of the amount specified in the Schedule; 

and 
 (ii) such documents as the Director may require. 

(3) Subject to rule 16, but without prejudice to paragraph (6), a person shall not be 
eligible, and the Director shall not approve the person’s application, to sit for a particular session 
of the Examinations unless, at the time the application is made under paragraph (2), the person — 

(a)   is a foreign lawyer; 
(b)   has attained the age of 21 years; 
(c)   is not the subject of any disciplinary proceedings as a solicitor or foreign lawyer 

in Singapore or elsewhere and has not been previously disciplined for any disciplinary offence; 
(d)   is not a party to any criminal or civil proceedings that may lead to disciplinary 

proceedings being taken against him as a solicitor or foreign lawyer in Singapore or elsewhere; 
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(e)   is not, as a result of any criminal or civil proceedings against him in Singapore 
or elsewhere, prohibited from practising law in Singapore or elsewhere or subject to any special 
conditions in the practice of law; 

(f)   has, after becoming a foreign lawyer, been engaged in relevant legal practice or 
work, in Singapore or elsewhere, in one or more of the permitted areas of legal practice in any 
foreign law, for at least 3 years in the 5 years immediately preceding the date on which the 
application is made; 

(g)   is practising in Singapore as a foreign lawyer in a Joint Law Venture, Qualifying 
Foreign Law Practice, licensed foreign law practice or Singapore law practice, or has received a 
job offer to practise in Singapore as a foreign lawyer in a Joint Law Venture, Qualifying Foreign 
Law Practice, licensed foreign law practice or Singapore law practice (being a job offer which 
may, but need not, be contingent on him passing the Examinations); and 

(h)  is not disentitled from sitting for that session of the Examinations under rule 13(1)(a). 
(4)   For the purposes of paragraph (3), the Director may require a foreign lawyer — 
(a)   to provide, in addition to any documents referred to in paragraph (2)(b)(ii), such 

other evidence as the Director considers necessary; 
(b)   to depose to any facts relevant to the application by a statutory declaration; and 
(c)   to attend an interview. 
(5)   For the purposes of determining whether a foreign lawyer has been engaged in 

relevant legal practice or work for at least 3 years, as set out under paragraph (3)(f), any period 
spent in attending any course of instruction, course of study or postgraduate education (not being 
a period spent to satisfy any applicable requirements relating to continuing professional 
development), and any period spent in serving any articles, period of pupillage, practice training 
period or other period of supervised training in relation to the practice of law (by whatever name 
called), shall be disregarded. 

(6)   Without prejudice to paragraph (3), a foreign lawyer who has failed the 
Examinations twice within a period of 5 years shall not be eligible, and the Director shall not 
approve the person’s application, to sit for another session of the Examinations until a period of 3 
years has elapsed from the year in which he last failed the Examinations. 
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(7)   In this rule, “relevant legal practice or work” means — 
(a)  active practice as — 

(i)  a legal practitioner, by whatever name called, in any jurisdiction other than 
Singapore; or 

(ii) a foreign lawyer in Singapore; or 
(b)  work of a legal nature which is performed as a legal counsel in any corporation 

or other entity the equity securities of which are listed on the official list of a securities exchange 
in Singapore or elsewhere. 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล พัทธกฤต เทียมเศวต 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2550 นิติศาสตรบัณฑิต  
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