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วิชาชีพสัตวแพทยพรอมหรือยังที่จะเปดเสรีในอาเซียน
ดร. ธเนศ สุจารีกุล1
โจทกที่วาวิชาชีพสัตวแพทยพรอมหรือยังที่จะเปดเสรีในอาเซียน เปนโจทกที่ตอบยากเพราะ
แมจะเปนเรื่องเศรษฐกิจแต ก็ขึ้นอยูกับตัวแปรหลายประการ อาทิ (ก) วิชาชีพสัตวแพทยมีลักษณะ
อยางไร เปนการคาสินคา การคาบริการ หรือการลงทุน (ข) ในระดับโลก หรือในระดับภูมิภาค มีการ
เปดเสรีในดานวิชาชีพสัตวแพทยหรือไม ถามีกาวหนาไปถึงระดับใดหรือถาไมมีเปนเพราะเหตุใด (ค)
ในกรอบองคการการคาโลกและอาเซียน มีวิชาชีพอื่นที่ใกลเคียงกับสัตวแพทยเปดเสรี หรือไม (ง) ในขอ
กฎหมายและแงของขอเท็จจริงไทยมีความพรอมและมีนโยบายที่จะเปดเสรีหรือไม (จ) ในแงของ
กฎหมายและขอเท็จจริงประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นมีความพรอมและมีนโยบายที่จะเปดเสรีหรือไม และ
(ฉ) อะไรคือประเด็นสําคัญที่จะตองวิเคราะหหากจะมีการเปดเสรีวิชาชีพสัตวแพทยในอาเซียน ทั้งนี้
เพื่อนําขอมูลมาหาขอสรุปวาไทยพรอมหรือยังที่จะเปดเสรีในอาเซียน และถาพรอม ควรดําเนินการ
อยางไร

ก . วิชาชีพสัตวแพทยมีลักษณะอยางไร
1. วิชาชีพสัตวแพทย เปนการคาบริการประเภทหนึ่ง อยางไรก็ดี วิชาชีพสัตวแพทยเกี่ยวของกับ
การคาสินคาดวย เพราะสัตวแพทยเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมคุณภาพสัตว การควบคุมโรค
ระบาดสัตว รวมทั้ งสิ น ค าที่ ผลิต จากสัตว นอกจากนี้ หากมีก ารประกอบธุ รกิ จ ที่เ กี่ ย วกั บสัตว เช น
โรงพยาบาลสัตว ที่ตองใชวิชาชีพสัตวแพทยเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการ การกระทําดังกลาว
ถือวาเกี่ยวของกับการลงทุนดวย โดยสรุป วิชาชีพสัตวแพทยเปนวิชาชีพที่เกี่ยวกับทั้ง การคาสินคา
การคาบริการ และการลงทุน แตในบทความนี้ จะเนนในสวนที่เกี่ยวกับการคาบริการ

ข. ในระดับโลก หรือในระดับภูมิภาค มีการเปดเสรีในดานวิชาชีพสัตวแพทยหรือไม
ถามีกาวหนาไปถึงระดับใด หรือถาไมมีเปนเพราะเหตุใด
2. ในเวทีระหวางประเทศ วิชาชีพสัตวแพทย อยูภายใตการบริหารและควบคุมขององคการ
ระหวางประเทศหลายแหง อาทิ องคการการคาโลก (World Trade Organization หรือ WTO)
และสํานักงานระหวางประเทศวาดวยการควบคุมโรคระบาดสัตว (Office International des
1
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หรือ OIE) และอยูภายใตบังคับของสนธิสัญญาหลายฉบับ เชน ภายใต WTO ไดแก (1)
ความตกลงทั่วไปวาดวยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร (General Agreement on Tariffs and Trade
หรือ GATT) (2) ความตกลงวาดวยสุขอนามัยของพืชและสัตว (Agreement on the Application
of Sanitary and Phytosanitary Measures หรือ ASPS) และ (3) ความตกลงทั่วไปวาดวยการคา
บริการ (General Agreement on Trade in Services หรือ GATS)2
3. ในระดับอาเซียน (Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) หากมีการ
เปดเสรี3 วิชาชีพสัตวแพทย จะอยูภายใตบังคับของตราสารอาเซียน (ASEAN Instruments) หลาย
ฉบับ อาทิ (1) กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยบริการ (ASEAN Framework Agreement on
Services หรือ AFAS) (1995) (2003) (2) ความตกลงอาเซียนวาดวยการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา
(ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons หรือ AAMNP) (19 November
2012) และ (3) ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment
Agreement หรือ ACIA) (26 February 2009)
4. GATS และเอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้ง AFAS ระบุวาสัตวแพทย เปนวิชาชีพหนึ่ง ภายใต
บริการทางธุรกิจ (Business Services)4 อยางไรก็ดี ไมปรากฏวามีการเจรจาเพื่อเปดเสรีวิชาชีพสัตว
แพทย ทั้งในองคการการคาโลกและในอาเซียน โดยไมทราบวาเพราะเหตุผลใด วิชาชีพสัตวแพทยเปน
วิชาชีพที่มีความสําคัญในการคาระหวางประเทศ ทั้งในดานการคาสินคา และการคาบริการ แตเหตุใดจึง
ไมมีการเปดเสรีเหมือนกับพยาบาล ทันตแพทย และแพทย ซึ่งเปนวิชาชีพที่มีความออนไหวในการ
ยอมรับสูง แตมีการเปดเสรีไปแลวในทุกระดับ
Epizooties

(ค) ในกรอบองคการการคาโลกและอาเซียน มีวิชาชีพอื่นที่ใกลเคียงกับสัตวแพทย
เปดเสรี หรือไม

รายละเอียดปรากฏใน Dr. Thanes Sucharikul, “Veterinarians’ Roles in the World and ASEAN Economies”,
presented at the Workshop on the Establishment of ASEAN Veterinary Code of Conduct and Veterinary
Act, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, and ASEAN Studies Center, Chulalongkorn
2

University, Bangkok, Thailand,

4-6 August 2016,

printed in the Workshop Document of the Veterinary

Council of Thailand, Page 13-21

การคาบริการภายใต GATS และ AFAS ประเทศสมาชิกองคการการคาโลก หรือ ประเทศสมาชิกอาเซียน แลวแต
กรณี มีเสรีที่จะเปดตลาดการคาบริการสาขาหนึ่งสาขาใด หรือไม ก็ได และถาเปด จะมีเงื่อนไข หรือขอจํากัด ประการ
ใด อาทิ การใหผลปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) ก็ได ซึ่งในประเด็นนี้ ตางจากการคาสินคา ภายใต WTO
หรือ ATIGA ที่ทุกประเทศสมาชิก ตองเปดตลาด และจะมีเงื่อนไข หรือเลือกปฏิบัติไมได
3

4

WTO Document on “Services Sectoral Classification List, Note by the Secretariat, MNT/GNS/W/120, 10
July 1991, Paragraph 1.A.I, Page 2
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5. ในกรอบองคการการคาโลกและกรอบอาเซียน มีการเปดเสรีวิชาชีพที่ใกลเคียงกับวิชาชีพ
สัตวแพทย หลายวิชาชีพ เชน พยาบาล ทันตแพทย และแพทย โดยในกรอบอาเซียน ประเทศสมาชิก
อาเซียน (ASEAN Member States หรือ AMSs) สามารถบรรลุขอตกลง 3 ฉบับ คือ (1) ขอตกลงวา
ดวยการยอมรับซึ่งกันและกันในวิชาชีพพยาบาล (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on
Nursing Services (8 December 2006) (Nursing MRA) (2) ขอตกลงวาดวยการยอมรับซึ่งกันและ
กันในวิชาชีพทันตแพทย” (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Dental
Practitioners (25 August 2008) (Dental MRA) และ (3) ขอตกลงวาดวยการยอมรับซึ่งกันและกัน
ในวิชาชีพแพทย (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners (26
February 2009)

6. ข อ ตกลงทั้ ง 3 ฉบั บ นี้ มี ค วามคล า ยคลึ ง กั น มากในดา นโครงสรา งและบทบั ญ ญัติ วรรค
อารัมภบท (Preambles)5 เหมือนกันทุกประการ ตางกันแตเฉพาะชื่อวิชาชีพเทานั้น โดยวรรค
อารัมภบท จะอางถึง AFAS ที่ตองการใหประเทศสมาชิกอาเซียนเปดเสรีการคาบริการซึ่งกันและกันให
มากกวาที่ดําเนินในกรอบของ GATS โดยการขจัดอุปสรรคและขอจํากัดตางๆ ใหหมดไปเกือบทั้งหมด
อนึ่ง ขอตกลงทั้ง 3 ยังมีจุดประสงค (Objectives) เดียวกันอีกดวย กลาวคือ (1) การอํานวยความสะดวก
ใหมีการเคลื่อนไหวในวิชาชีพ (2) การแลกเปลี่ยนขอสนเทศและความรวมมือในการยอมรับซึ่งกันและ
กันในวิชาชีพ (3) การสงเสริมใหมีมาตรฐานและคุณสมบัติที่ดีของผูประกอบวิชาชีพ และ (4) การเปด

5

“PREAMBLE: The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of
Indonesia, the Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the
Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam,
Member States of the Association of South East Asian Nations (hereinafter collectively referred to as
ASEAN or ASEAN Member States or singularly as ASEAN Member State); RECOGNISING the
objectives of the ASEAN Framework Agreement on Services (hereinafter referred to as AFAS), which are
to enhance cooperation in services amongst ASEAN Member States in order to improve the efficiency and
competitiveness, diversify production capacity and supply and distribution of services of their services
suppliers within and outside ASEAN; to eliminate substantially the restrictions to trade in services amongst
ASEAN Member States; and to liberalise trade in services by expanding the depth and scope of
liberalisation beyond those undertaken by ASEAN Member States under the General Agreement on Trade
in Services (hereinafter referred to as GATS) with the aim to realising free trade in services;
RECOGNISING the ASEAN Vision 2020 on Partnership in Dynamic Development, approved on 14 June
1997, which charted towards the year 2020 for ASEAN the creation of a stable, prosperous and highly
competitive ASEAN Economic Region which would result in: free flow of goods, services and investment;
equitable economic development, and reduced poverty and socio-economic disparities; and enhanced
political, economic and social stability; NOTING that Article V of AFAS provides that ASEAN Member
States may recognise the education or experience obtained, requirements met, or licences or certifications
granted in another ASEAN Member State, for the purpose of licensing or certification of service suppliers;
NOTING the decision of the Bali Concord II adopted at the Ninth ASEAN Summit held in 2003 calling for
the completion of Mutual Recognition Arrangements (hereinafter referred to as MRAs or singularly as
MRA) for qualifications in major professional services by 2008 to facilitate free movement of
professionals/skilled labour/talents in ASEAN; and PROVIDING an MRA for (Nursing) (Dental
Practitioners) (Medical Practitioners) that would strengthen professional capabilities by promoting the flow
of relevant information and exchange of expertise, experiences and best practices suited to the specific
needs of ASEAN Member States; HAVE AGREED as follows:”
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โอกาสใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะของวิชาชีพ6 ซึ่งขอความเหลานี้ คอนขางจะออนมากใน
ดานพันธกรณี
7. อยางไรก็ดี การเปดเสรีการคาบริการดังกลาวในวรรคกอน จะยังคงตองขึ้นอยูกับความสมัคร
ใจของประเทศสมาชิกอาเซียนวาจะเปดเสรีการคาบริการใด หรือไม อยางไร และอาจมีขอจํากัด หรือ
การเลือกปฏิบัติ เชนอาจเลือกปฏิบัติโดยใหสิทธิพิเศษกับผูประกอบการบริการในประเทศ (domestic
service providers) นอกจากนี้ การคาบริการที่เปดเสรี ยังจะตองอยูภายใตบังคับของกฎระเบียบ
ภายใน (domestic regulations) ของประเทศภาคีผูรับ เชน ตองปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของผู
ประกอบวิชาชีพนั้น ดวย ดังนั้น สิทธิตามขอตกลงดังกลาว ซึ่งเปนกฎหมายระหวางประเทศ จึงอาจถูก
จํากัดหรือทําใหเสื่อมประโยชนไปโดยกฎหมายภายในได หากประเทศผูรับไมมีความจริงใจ (good
faith) ซึ่งมีลักษณะที่แปลกเมื่อพิจารณาจากกฎหมายสนธิสัญญา7
8. อนึ่ง หลังจากที่ประเทศสมาชิกอาเซียนไดตกลงรับขอตกลงทั้ง 3 ฉบับ คือ พยาบาล ทันต
แพทย และแพทย ในป 2006 ป 2008 และป 2009 โดยลําดับ ดังกลาวในขอ 5 และ ขอ 6 แลว ตอมา ในป
2012 ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ไดตกลงรับความตกลงที่เกี่ยวกับวิชาชีพอีกฉบับหนึ่งคือ “ความตกลง
อาเซียนวาดวยการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา” (ASEAN Agreement on Movement of Natural
Persons หรือ AAMNP) (19 November 2012) โดยความตกลงฉบับนี้ จะเขามาแทนที่ความตกลง
เพื่อเปดเสรีการคาบริการภายใต AFAS ที่ไดทําขึ้นกอนที่ความตกลงฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ ซึ่งรวมถึง
ขอตกลงทั้ง 3 ฉบับดวย8 ดังนั้น การเจรจาเพื่อเปดเสรีวิชาชีพตางๆ ภายใตอาเซียน หลังจากความตกลง
ฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ จะตองกระทําภายใตและอยูในบังคับของ AAMNP เทานั้น
9. แมวา AAMNP จะยอมรับการเปดเสรีดานการคาบริการ ซึ่งรวมถึงวิชาชีพ ตามที่กําหนดไว
ใน “พิมพเขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community Blueprint หรือ
AEC Blueprint) (2007) แต AAMNP ก็มีเงื่อนไข จุดประสงค และขอบเขต ขอยกเวน
กระบวนการระงับขอพิพาท และอื่นๆ ที่เขมงวดมาก เชน (1) ผูประกอบวิชาชีพสัญชาติประเทศสมาชิก
6

ARTICLE I OBJECTIVES: “The objectives of this MRA are to: 1.1 facilitate mobility of medical
practitioners within ASEAN; 1.2 exchange information and enhance cooperation in respect of mutual
recognition of (Nursing) (Dental Practitioners) (medical practitioners); 1.3 promote adoption of best
practices on standards and qualifications; and 1.4 provide opportunities for capacity building and training of
medical practitioners.”
7
Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) Article 27 (Internal Law and Observance of Treaties)
provides that “A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to
perform a treaty…”
8
AAMNP, ARTICLE 6: SCHEDULES OF COMMITMENTS FOR THE TEMPORARY ENTRY
AND TEMPORARY STAY OF NATURAL PERSONS, provides that “(1) Each Member State shall
set out in ANNEX 1 a schedule containing its commitments for the temporary entry or temporary stay
in its territory of natural persons of other Member States covered in Article 2 (Scope). These Schedules
shall specify the: general conditions and limitations governing those commitments, including the length
of stay, for each category of natural persons included in each Member State’s Schedule of Commitments.
(2) Upon entry into force of this Agreement, the Schedules of Commitments as referred to in
paragraph 1 of this Article shall supersede commitments made under the AFAS in relation to mode 4
(Movement of Natural Persons).”
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อาเซียนผูสงจะตองอยูภายใตบังคับของกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียนผูรับ9 (2) ผูประกอบ
วิชาชีพสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนผูสงสามารถเขาไปประกอบวิชาชีพในสมาชิกอาเซียนผูรับได
เปนการชั่วคราว10 (3) แรงงานและการจางงานแบบถาวรของประเทศสมาชิกอาเซียนผูรับจะไดรับการ
ปกปอง11 (4) เฉพาะนักธุรกิจผูมาเยือน บุคลากรของบริษัทที่โอนมา ผูใหบริการตามสัญญา และบุคคล
อื่นตามที่กําหนดไวในตารางขอผูกพันเฉพาะ ซึ่งเขามาประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนผูรับ
เปนการชั่วคราวเทานั้น ที่จะไดรับประโยชน12 (5) ผูไดรับประโยชนตามความตกลงขางตน ไมสามารถ
เขาไปแสวงหางานทําเปนการถาวร ในประเทศสมาชิกอาเซียนผูรับ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งสัญชาติหรือถิ่น
ที่อยูของประเทศสมาชิกอาเซียนผูรับ13 (6) ประเทศสมาชิกอาเซียนผูรับ สามารถดําเนินมาตรการเพื่อ
ปกปองความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อปกปองชีวิตหรือสุขอนามัยของคน/
สัตว/หรือพืช เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายซึ่งไมขัดกับความตกลง14 หรือเพื่อความมั่นคงของ
ประเทศ15 (7) การระงับขอพิพาทระหวางผูประกอบวิชาชีพ ในฐานะผูลงทุน เชนไปตั้งสถานพยาบาล
9

AAMNP Preamble Paragraph 1 provides that the ASEAN Member States “NOTING the mandate of
the ASEAN Economic Community Blueprint adopted at the 13th ASEAN Summit held on 20 November
2007 in Singapore that free flow of skilled labour is one of the core elements of an ASEAN single
market and production base; which allows for managed mobility or facilitated entry for the movement
of natural persons engaged in trade in goods, trade in services and investment, according to the prevailing
regulations of the receiving country;”
10
AAMNP Article 1 (c) provides that the objective of this Agreement is to “establish streamlined and
transparent procedures for applications for immigration formalities for the temporary entry or temporary
stay of natural persons to whom this Agreement applies;”
11
AAMNP Article 1 (d) provides that the objective of this Agreement is to “protect the integrity of
Member States’ borders and protect the domestic labour force and permanent employment in the
territories of Member States.”
12
AAMNP, ARTICLE 2: SCOPE, Paragraph 1, provides that “This Agreement shall apply to measures
affecting the temporary entry or temporary stay of natural persons of a Member State into the territory of
another Member State. Such natural persons may include: (a) business visitors; (b) intra-corporate
transferees; (c) contractual service suppliers; (d) other categories as may be specified in the Schedules
of Commitments for the temporary entry and temporary stay of natural persons of the Member
State.”
13
AAMNP, ARTICLE 2: SCOPE, Paragraph 2, provides that “This Agreement shall not apply to
measures affecting natural persons seeking access to the employment market of another Member State,
nor shall it apply to measures regarding citizenship, residence or employment on a permanent basis.”
14
AAMNP, ARTICLE 9: GENERAL EXCEPTIONS, provides that “Subject to the requirement that
such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable
discrimination between countries where like conditions prevail, or a disguised restriction on the
movement of natural persons, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or
enforcement by any Member State of measures: (a) necessary to protect public morals or to maintain
public order; (b) necessary to protect human, animal or plant life or health; (c) necessary to secure
compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement
including those relating to: (i) the prevention of deceptive and fraudulent practices or to deal with the
effects of a default on services contracts; (ii) the protection of the privacy of individuals in relation to the
processing and dissemination of personal data and the protection of confidentiality of individual records and
accounts; (iii) safety.”
15
AAMNP, ARTICLE 10: SECURITY EXCEPTIONS, provides that “Nothing in this Agreement shall
be construed: (a) to require any Member State to furnish any information, the disclosure of which it
considers contrary to its essential security interests; or (b) to prevent any Member State from taking
any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests: (i) relating
to the supply of services as carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military
establishment; (ii) relating to fissionable and fusionable materials or the materials from which they are
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สัตวในประเทศสมาชิกอาเซียนผูรับ กับประเทศสมาชิกอาเซียนผูรับ ตาม Section B (Investment
Dispute Between an Investor and a Member States) ของความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน
(ASEAN Comprehensive Investment Agreement หรือ ACIA) จะนํามาใชบังคับไมได16 (8) การ
ระงับขอพิพาทซึ่งเกิดจาก AAMNP ทําไดโดยประเทศสมาชิกอาเซียนผูสงกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ผูรับเทานั้น โดยประเทศสมาชิกอาเซียนผูสงและประเทศสมาชิกอาเซียนผูรับจะตองพยายามระงับขอ
พิพาทระหวางกันโดยสันติดวยการปรึกษาหารือ (consultation) และจะไมใช “พิธีสารอาเซียนวาดวย
การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการระงับขอพิพาท” (ASEAN Protocol on Enhanced Dispute
Settlement Mechanism หรือ EDSM) (29 November 2004) ซึ่งมีความรวดเร็ว คําตัดสินมีผล
ผูกมัดคูพิพาท และการบังคับคดีมีประสิทธิภาพมาก ในการระงับขอพิพาทระหวางกัน17 เวนแตการ
ละเมิด AAMNP จะทําเปนกระบวนการ และประเทศสมาชิกอาเซียนผูสงจะไดใชกระบวนการระงับ
ขอพิพาททองถิ่นจนหมดสิ้นแลว18

(ง) ไทยมี ค วามพร อ มและมี น โยบายที่ จ ะเป ด เสรี ห รื อ ไม เมื่ อ พิ จ ารณาจากข อ
กฎหมายและแงของขอเท็จจริง
10. นอกจากกฎหมายระหวางประเทศ ดังกลาวมาแลวในขอ 1 ถึง 9 ขางตนแลว การพิจารณา
ความพรอมของไทยจะตองพิจารณาจากกฎหมายไทยที่เกี่ยวของดวย ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรง
ไดแก “พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2545” อาทิ มาตรา 29 มาตรา 34 และมาตรา 13

derived; (iii) taken in time of war or other emergency in international relations; or (c) to prevent any
Member State from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for
the maintenance of international peace and security.”
16
AAMNP, ARTICLE 12: RELATION WITH ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT
AGREEMENT, Paragraph 3, provides that “For greater certainty, Section B (Investment Dispute
Between an Investor and a Member State) of the ACIA shall not apply to this Agreement.”
17

EDSM มีกระบวนการคลายกับกระบวนการระงับขอพิพาทภายใตองคการการคาโลก ซึ่งมีทั้งการปรึกษาหารือ คณะ

ผูพิจารณา (Panel) องคกรอุทธรณ (Appellate Body) ซึ่งมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ประมาณไมเกิน 1 ป และมี
กระบวนการบังคับคดีที่มีประสิทธิภาพยิ่ง กลาวคือประเทศสมาชิกอาเซียนผูแพคดีจะตองปฏิบัติตามคําตัดสินของคณะ
ผูพิจารณา (และองคการอุทธรณ) เทานั้น หากไมปฏิบัติตาม ประเทศสมาชิกอาเซียนผูชนะคดีสามารถตอบโตได
18

AAMPN, ARTICLE 11: DISPUTE SETTLEMENT, provides that “(1) Member States shall
endeavour to settle any differences arising out of the implementation of this Agreement through
consultations. (2) A Member State shall not recourse to the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute
Settlement Mechanism, signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR and amendments thereto,
regarding a refusal to grant temporary entry or temporary stay under this Agreement unless: (a) the
matter involves a pattern of practice on the part of the granting Member State; and (b) the natural
persons affected have exhausted all available domestic remedies regarding this particular matter.
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มาตรา ๒๙ หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย หรือแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอื่นเขาใจวา
ตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกลาว โดยมิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสัตวแพทยสภา เวน
แตในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยที่กระทําตอสัตวของตนเอง ยกเวนกรณีเปนการเลี้ยง
สัตวเพื่อการพาณิชยโดยมีขนาด ชนิด และจํานวนสัตวตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
(๒) การรักษาพยาบาลสัตว โดยไมรับสินจางรางวัล และการกระทําดังกลาวตองมิใชเปนการ
กระทําทางศัลยกรรม การใชรังสี การฝงเข็มเพื่อบําบัด โรคหรือระงับความรูสึกหรือใหยาควบคุมพิเศษ
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวแตกรณี
(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมซึ่งทําการฝกหัดหรือฝกอบรมในความควบคุม
ของสถาบันการศึกษาวิช าสัตวแพทยศาสตรข องรัฐ หรือที่ ไ ดรับอนุญาตจากทางราชการใหจั ด ตั้ง
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันทางสัตวแพทยอื่นที่สัตวแพทยสภารับรอง ทั้งนี้ ภายใตความควบคุมของ
เจาหนาที่ผูฝกหัดหรือผูใหการฝกอบรมซึ่งเปนผู ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
(๔) ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือเจาหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการ
บริหารส วนจังหวั ด องค การบริห ารสวนตํ าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสว น
ทองถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือสภากาชาดไทย ซึ่งกระทําการประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทยตามอํานาจหนาที่หรือตามที่สวนราชการ หรือหนวยงานดังกลาวมอบหมายเปนลาย
ลักษณอักษร
(๕) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวน
ตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมาย
กํ า หนด หรื อ สภากาชาดไทย มอบหมายให ป ระกอบวิ ช าชี พ การสั ต วแพทย ใ นความควบคุ ม ของ
เจาหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
(๖) การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการหรือ
ผูสอนในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันทางสัตวแพทยอื่นที่สัตวแพทยสภารับรอง ซึ่งมีใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยของตางประเทศ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๔ ผูขอขึ้ นทะเบี ยนและรั บใบอนุญ าตตองเป น สมาชิ กแหง สั ต วแพทยสภา และมี
คุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับสัตวแพทยสภา เมื่อผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยผูใดพน
จากสมาชิกภาพ ใหใบอนุญาตของผูนั้นสิ้นสุดลงนับแตวันที่พนจากสมาชิกภาพ ใหผูซึ่งพนจากสมาชิก
ภาพตามวรรคสองสงคืนใบอนุญาตตอเลขาธิการภายในสิบหา วันนับแตวันที่พนจากสมาชิกภาพตาม
มาตรา ๑๕ (๒) หรือ (๓) หรือนับแตวันที่ทราบการพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๕ (๔) หรือ (๕)
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มาตรา ๑๓ ผู ส มัค รเป น สมาชิ ก สั ต วแพทยสภาต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า ม
ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) มีความรูในวิชาชีพการสัตวแพทยโดยไดรับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร ในวิชา
สัตวแพทยศาสตรจากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือสัตวแพทยสภารับรอง หรือมีความรู
ในวิ ช าชี พ การสั ต วแพทย โ ดยได รั บ ปริ ญ ญาสาขาอื่ น ที่ มิ ใ ช สั ต วแพทย ศ าสตร บั ณ ฑิ ต หรื อ
ประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาที่สัตวแพทยสภารับรอง
(๓) ไมเปนผูมีความประพฤติซึ่งคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหง
วิชาชีพ
(๔) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
(๕) ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดไวในขอบังคับสัตวแพทย
สภา
ตามมาตรา 29 มาตรา 34 และมาตรา 13 ดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวาผูที่จะประกอบวิชาชีพ
สัตวแพทยในประเทศไทยได ในหลักการ จะตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสัตวแพทย
สภา (มาตรา 29) และผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงสัตวแพทยสภา และมี
คุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับสัตวแพทยสภา (มาตรา 34) สวนผูสามารถที่จะสมัครเขาเปน
สมาชิกแหงสัตวแพทยสภา ไมมีขอหามไมใหคนตางดาวสมัคร (มาตรา 13) ดังนั้น กฎหมายไทยจึง
ยืดหยุนเพียงพอที่จะทําใหไทยสามารถไปเจรจากับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นเพื่อเปดเสรีวิชาชีพสัตว
แพทย
11. AAMNP เปดโอกาสใหประเทศสมาชิกอาเซียนทําการเจรจาระหวางกันเพื่อเปดเสรีวิชาชีพ
สัตวแพทย โดยอาจยอมรับมาตรฐานการศึกษา ประสบการณ และคุณสมบัติอื่น ซึ่งกันและกัน และการ
เจรจาดังกลาวไมจําเปนที่จะตองทําพรอมกันทั้ง 10 ประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียนใดที่พรอมอาจทํา
การเจรจาระหวางเพื่อเปดเสรีระหวางกันเทานั้น โดยการเปดเสรีนี้ไมขยายไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน
ที่ยังไมพรอมโดยอัตโนมัติ แตประเทศสมาชิกอาเซียนที่พรอมและเปดเสรีระหวางกันไปกอนจะตอง
เปดโอกาสใหประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังไมพรอมเขามาเจรจารวมเปดเสรีไดภายหลัง โดยไมมีการ
เลือกปฏิบัติ19 วิธีการเชนนี้ สอดคลองกับกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) มาตรา 21 วรรค 220 และ
AFAS มาตรา 4 ทวิ (4 bis)21
19

AAMNP, ARTICLE 13: RECOGNITION, provides that “(1) A Member State, by agreement or
arrangement with another Member State, may recognise the education or experience obtained,
requirements met, licenses or certifications granted in the other Member State for the purposes of the
fulfilment, in whole or in part, of its standards or criteria for authorisation, licensing and
certification of service suppliers of the other Member State and subject to the requirements of paragraph
3 of this Article. (2) Where a Member State recognises, by agreement or arrangement with a non-Member
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12. ประเทศไทยตั้งอยูในภูมิประเทศที่ไดเปรียบประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น กลาวคือลอมรอบ
ไปดวยประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ คือ เมียนมาร มาเลเซีย กัมพูชา และลาว ซึ่งทําใหไทยสามารถ
เจรจากับประเทศเหลานี้เพื่อเปดเสรีระหวางกัน โดยการเปดเสรีดังกลาวไมขยายไปยังประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นโดยอัตโนมัติ โดยไมถือเปนการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ โดยอาศัยบทบัญญัติวาดวยการคาชายแดน
(frontier traffic) เปนขอยกเวน22
13. ในแงขอเท็จจริ ง ผูที่อยูในฐานะที่จะทราบวาไทยพรอมที่จะเปดเสรีวิชาชีพสัตวแพทย
หรือไม อยางไร เพียงใด ก็คือสัตวแพทยผูสัมผัสกับขอเท็จจริงโดยตรง ซึ่งสัตวแพทยสภาควรทําการ
สํารวจ และกําหนดทาทีเพื่อการเจรจาตอไป

(จ) ในแงของกฎหมายและขอเท็จจริงประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นมีความพรอมและมี
นโยบายที่จะเปดเสรีหรือไม
14. ฟลิปปนสเปนประเทศที่มีประชากรออกไปทํางานในตางประเทศเปนจํานวนมาก รวมทั้ง
วิชาชีพตางๆ เชนพยาบาล ดังนั้น จึงเปนที่นาสังเกตวา กฎหมาย รวมทั้งทาทีของฟลิปปนสในเวที
ระหวางประเทศตางๆ จึงมีลักษณะที่เปดคอนขางจะเสรีและยืดหยุน23
15. ในสวนที่เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย ฟลิปปนสมี “กฎหมายเพื่อการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพสัตวแพทยในฟลิปปนส” (Act to Regulate the Practice of Veterinarian Medicine in the
State or unilaterally whether in favour of another Member State or a non-Member State, the education
or experience obtained, requirements met, licenses or certifications granted in the other Member State or
non-Member State, the Member State shall afford adequate opportunity for any other Member State
to demonstrate that education, experience, licenses, or certifications obtained or requirements met in
the territory of that Member State should be recognised. (3) A Member State shall not accord
recognition in a manner which would constitute a means of discrimination against another Member
State in the application of its standards or criteria for the authorisation, licensing or certification of service
suppliers, or a disguised restriction on trade in services. Where appropriate, recognition should be based on
multilaterally agreed criteria.”
20
ASEAN Charter, Article 21, Paragraph 2, provides that “In the implementation of economic
commitments, a formula for flexible participation, including the ASEAN Minus X formula, may be
applied where there is a consensus to do so.”
21
AFAS Article 4 bis (1) provides that “Notwithstanding the provisions of Article IV (MFN) of this
Framework Agreement, two or more Member States may conduct negotiations and agree to liberalize
trade in services for specific sectors or sub-sectors (hereinafter referred to as “the participating Member
States”). Any extension of such preferential treatment to the remaining Member States on an MFN
basis shall be voluntary on the part of the participating Member States.”
22
AFAS Article IV, Paragraph 3, provides that “The provisions of this Framework Agreement shall
not be so construed as to prevent any Member State from conferring or according advantages to
adjacent countries in order to facilitate exchanges limited to contiguous frontier zones of services that are
both locally produced and consumed.”
23
Dr. Thanes Sucharikul, “ASEAN Veterinarian Mutual Recognition Agreements”, delivered at “The
Workshop on ASEAN Veterinary Statutory Body Network’s Strategic Plans 2018-2020 (AVSBN 2017)”,
10 August 2017, printed in the Workshop Document of the Veterinary Council of Thailand, Page 37-43;
https://www.google.co.th/search?q=Thanes+Sucharikul&ei=oP5NW7ufA5jc9QOGgryIDw&start=10&sa=
N&biw=1440&bih=751
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Philippines หรือ Public Act No. 9268) ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการเปดเสรีวิชาชีพสัตวแพทย ใน
สาระสําคัญโดยสรุป อาทิ
มาตรา 2 (a) นิยาม “สัตวแพทย” วาไดแกบุคคลผูซึ่งไดรับการจดทะเบียนและไดรับใบอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมวิชาชีพสัตวแพทย24
มาตรา 13 ผูขอขึ้นทะเบียนเปนสัตวแพทยทุกคน จะตองไดรับและผานการสอบซึ่งดําเนินการ
โดยคณะกรรมการควบคุมวิชาชีพสัตวแพทย25
มาตรา 15 (a) กําหนดวา เพื่อแสดงวาตนมีคุณสมบัติในการสอบเปนสัตวแพทย ผูสมัครสอบ
ทุกคนจะตองพิสูจนใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการควบคุมวิชาชีพสัตวแพทย วาตนเปนประชากร
ของฟลิปปนส หรือเปนคนตางดาวซึ่งประเทศที่ตนเปนพลเมืองมีการปฏิบัติตางตอบแทนตอคนชาติ
ฟลิปปนสในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย ดังนั้น คนตางดาวจึงสามารถประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
ในฟลิปปนสไดหากประเทศของคนตางดาวนั้นมีลักษณะดังกลาว26
มาตรา 31 เขียนไวชัดเจนวา ไมมีคนตางดาวใดจะไดรับอนุญาตใหสอบและจดทะเบียนเปนสัตว
แพทยภายใตกฎหมายฉบับนี้ เวนแตวาตนจะพิสูจนไดวาประเทศที่ตนเปนพลเมืองอนุญาตใหคนชาติ
ฟลิปปนสประกอบวิชาชีพสัตวแพทยได27
16. มาเลเซีย ก็เปนประเทศสมาชิกอาเซียนอีกประเทศหนึ่งที่กฎหมายวาดวยวิชาชีพสัตวแพทย
มีความยืดหยุนตอการประกอบวิชาชีพของสัตวแพทยตางดาว แตความยืดหยุนนี้ โดยทั่วไปแลวใช
บังคับกับสัตวแพทยที่มีสัญชาติของประเทศในเครือจักภพอังกฤษ ไมไดใชหลักการตางตอบแทน
เหมือนเชนฟลิปปนส
17. กฎหมายของมาเลเซียซึ่งเกี่ยวของกับวิชาชีพสัตวแพทยคือ “กฎหมายวิชาชีพสัตวแพทย
1974” (Veterinary Surgeons Act 1974 หรือ Act 147) ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการเปดเสรีวิชาชีพ
สัตวแพทย ในสาระสําคัญโดยสรุป อาทิ มาตรา 12 (1) กําหนดวา คนตางดาวซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดไวในบัญชีสอง มีสิทธิที่จะไดรับการจดทะเบียนและประกอบวิชาชีพสัตวแพทยเปนการถาวรใน
24

Philippines Public Act 9268, Section 2 (a) defines, inter alia, the veterinarian as “a natural person who
has been registered and issued a valid Certificate of Registration and Professional Identification Card by
the Professional Regulatory Board of Veterinary Medicine in accordance with this Act.” This Section
makes it clear that a person who can practice as a veterinarian in the Philippines must have a
Certificate.
25
Philippines Public Act 9268, Section 13 states, inter alia, that “all applicant for registration as
veterinarians shall be required to undergo and pass an examination to be given by the Board, through the
Commission.”
26
Philippines Public Act 9268, Section 15 (a), provides, inter alia, that “in order to qualify for
examination, an applicant shall establish to the satisfaction of the Board that he/she is a citizen of the
Philippines or a foreigner whose country has reciprocity with the Philippines in the practice of veterinary
medicine.” Therefore, a foreigner can practice veterinary functions if he/she qualifies and passes the exam.”
27
Philippines Public Act 9268, Section 31 makes it clear that “no foreigner shall be admitted to the
examination or be registered as veterinarians under this Act unless he/she (establishes) that the
country of which he/she is citizen of, either permits Filipino citizens to practice of veterinary practice
without need for registration, without restriction, or allow them to practice after an examination on
terms of strict and absolute equality with nationals of such country”
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มาเลเซีย อนึ่ง คนตางดาวมีสิทธิที่จะประกอบวิชาชีพสัตวแพทยเปนการชั่วคราวในมาเลเซียได หาก
ไดรับอนุญาตจากสัตวแพทยสภามาเลเซีย โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ28 ประเทศที่อยู
ในบัญชีสอง ไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา อินโดนีเซีย สหราชอาณาจักร บังคลาเทศ ซีลอน (ศรีลังกา)
อินเดีย และปากีสถาน ซึ่งเมื่อพิจารณาตามนี้ อินโดนีเซียเปนประเทศสมาชิกอาเซียนเพียงประเทศเดียว
ที่จะไดรับประโยชน

18. ฟลิปปนสใหความสําคัญกับการประกอบอาชีพและวิชาชีพในตางประเทศมาก โดยเฉพาะ
ในดานวิชาชีพพยาบาลและแพทย ในขณะที่มาเลเซียเปนประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีชายแดนติดกับไทย
ประเทศมาเลเซีย เชนเดียวกับไทย ขาดแคลนแรงงานไรฝมือ เชนแรงงานในอาชีพประมง และอาชีพ
เกษตรกรรม แตในดานวิชาชีพ เชนแพทย มาเลเซียตองการที่จะเปนศูนยกลางทางการแพทยในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เชนเดียวกับไทย เมื่อเปรียบเทียบกันในเชิงความสามารถในการแขงขัน ไทย
ไดเปรียบในแงของความเชี่ยวชาญซึ่งเปนที่ยอมรับของทั่วโลก และในแงที่ตั้งทางภูมิศาสตร แตทั้ง
ฟลิปปนสและมาเลเซีย ประชาชนสวนใหญมีความชํานาญในดานภาษาอังกฤษมากกวาไทย

28

Malaysia Act 147, Section 12 (1) provides in essence that a foreigner holding any qualifications
specified in the Second Schedule shall be eligible to register and practice veterinary on a permanent basis
in Malaysia. The foreigner is also eligible to do the practice temporarily if he/she is authorized by the
Malaysian Veterinary Council (Council), with the approval of the Minister in charged.
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ฉ. อะไรคือประเด็นสําคัญที่จะตองวิเคราะหหากจะมีการเปดเสรีวิชาชีพสัตวแพทย
ในอาเซียน
19. นอกเหนือจากประเด็นดานกฎหมายระหวางประเทศ และกฎหมายภายในของประเทศ
สมาชิกอาเซียนดังกลาวขางตนแลว อะไรคืออุปสรรคสําคัญในทางปฏิบัติของการเปดเสรีวิชาชีพสัตว
แพทย ยังไมมีการวิจัยหรือวิเคราะหอยางจริงจัง เทาที่ทราบ
20. ดังนั้น ไทยควรตั้งเปนโจทกและและหาคําตอบเพื่อเปนขอมูลในการประเมินวา วิชาชีพสัตว
แพทยพรอมหรือยังที่จะเปดเสรีในอาเซียน อาทิ
(1) เหตุใดจึงไมมีการเปดเสรีวิชาชีพสัตวแพทย ทั้งในกรอบองคการการคาโลกและในกรอบ
อาเซียน
(2) หากจะมีการเปดเสรีวิชาชีพสัตวแพทยในอาเซียน ในขณะนี้ ไทยพรอมหรือไม ไทยมีจุด
แข็งและจุดออนอยางไร และ
(3) หากไทยพรอม ไทยควรเสนอใหมีการเปดเสรีในรูปแบบ (Mode) ใด ตาม GATS และ AFAS
อาทิ
(3.1) Cross-Border Supply: คือการที่สัตวแพทยไทยใหคําปรึกษาลูกคาซึ่งอยูในประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่น ผานสื่อตางๆ เชน Email และ Internet หรือกลับกัน
(3.2) Consumption Abroad: คือการที่ลูกคาจากไทยไปรับบริการดานสัตวแพทยในประ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น หรือกลับกัน
(3.3) Commercial Presence: คือการที่สัตวแพทยไทยไปตั้งสถานพยาบาลสัตวในประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่น หรือกลับกัน (Commercial Presence) และ
(3.4) Movement of Natural Persons: คือการที่สัตวแพทยไทยไปประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น หรือกลับกัน
21. อะไรคื อสิ่ ง ที่ อ าจเป น อุ ป สรรคสํ า คั ญ หากจะมี ก ารเป ด เสรี วิ ช าชี พ สั ต วแพทย ใ นกรอบ
อาเซียน เชน
(1) ประเทศสมาชิกอาเซียนไมมีความกระตือรือรน
(2) ประเทศสมาชิกอาเซียนหวงแหนในอํานาจอธิปไตย
(3) ระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียนตางกัน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และวิชาการ และ
(4) กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาเซียนในดานวิชาชีพสัตวแพทยตางกัน
22. ในกรณีที่ไทยพรอมที่จะเปดเสรีดานวิชาชีพสัตวแพทยในกรอบอาเซียน ไทยควรมียุทธวิธี
อยางไร เชน
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(1) หาเสียงสนับสนุนจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
(2) ทาบทามประเทศสมาชิกอาเซียนแตเพียงบางประเทศ เชนประเทศเพื่อนบานทั้ง 4 คือ เมียน
มาร มาเลเซีย ลาว และกัมพูชา ตามหลักการ ASEAN minus X ซึ่งปรากฏใน ASEAN Charter Article
21 (2)29และ AFAS Article IV (bis)30
22. การเริ่มตนกระบวนการเจรจาจะทําอยางไร เชน
(1) ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ใหดําเนินการ
(2) ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister) ใหดําเนินการ
(3) ขอตกลงวาดวยการยอมรับซึ่งกันและกันในวิชาชีพสัตวแพทย (ASEAN Mutual
Recognition Arrangement on Veterinary Practitioners) ในทํานองเดียวกับวิชาชีพพยาบาล ทันตแพทย
และแพทย ดังกลาวในขอ 5 และขอ 6 ซึ่งนาจะงายที่สุด เพราะมีรูปแบบและบทบัญญัติซึ่งเปนที่ยอมรับ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนเปนตนแบบอยูแลว สิ่งที่ตองทําคงเปนเพียงการปรับถอยคําใหเขากับ
วิชาชีพสัตวแพทย และ
(4) อื่นๆ
23. หากไดขอสรุปวาประเทศสมาชิกอาเซียน ทุกประเทศ หรือบางประเทศ ตกลงใหมีการ
เจรจาเพื่อเปดเสรีวิชาชีพสัตวแพทยในกรอบอาเซียน ไทยควรเตรียมความพรอมอยางไร ในดานการ
เตรี ย มข อ มู ล การจั ด องค ค ณะผู แ ทน การขอความเห็ น ชอบจากรั ฐ สภาตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2561 มาตรา 17831 ฯลฯ

29

ASEAN Charter, Article 21, Paragraph 2, provides that “In the implementation of economic
commitments, a formula for flexible participation, including the ASEAN Minus X formula, may be
applied where there is a consensus to do so.”
30
AFAS Article 4 bis (1) provides that “Notwithstanding the provisions of Article IV (MFN) of this
Framework Agreement, two or more Member States may conduct negotiations and agree to liberalize trade
in services for specific sectors or sub-sectors (hereinafter referred to as “the participating Member States”).
Any extension of such preferential treatment to the remaining Member States on an MFN basis shall be
voluntary on the part of the participating Member States.”

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2561 มาตรา 178 วรรค 2 และวรรค 3 กําหนดวา (วรรค 2) หนังสือสัญญา
ใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตาม
หนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศหรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา
และหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศ
อยางกวางขวาง ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับเรื่อง หากรัฐสภาพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวารัฐสภาใหความเห็นชอบ และ
(วรรค 3) หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา หรือการลงทุนของ
ประเทศอยา งกว า งขวางตามวรรคสอง ได แ ก หนั งสื อสั ญ ญาเกี่ยวกับ การค า เสรี เขตศุ ล กากรรว มหรือ การใหใ ช
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําใหประเทศตองสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางสวน หรือหนังสือ
สัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ”
31
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24. สิ่งที่กลาวมาแลวทั้งหมดขางตน คือคําตอบของโจทกที่วา “วิชาชีพสัตวแพทยพรอมหรือยัง
ที่จะเปดเสรีในอาเซียน”
********************************
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