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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศเพื่อความรวมมือกับตางประเทศหรือ
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ภาคประชาชนและรัฐสภาสามารถเขามามีสวนในการเตรียมการทําสนธิสัญญาดังกลาวดวย
ตั้งแตกอนการเจรจาและกอนทําสนธิสัญญา มาตรานีจ้ ึงไดกลายเปนประเด็นทางการเมือง
ของทุกรัฐบาลตั้งแตรัฐธรรมนูญฯมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2550 และยังคงเปน
ปญหาอยูตอไปในสวนที่เกี่ยวกับความเขาใจ การตีความ และการใชตั้งแตระดับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติจนถึงรัฐสภา รายงานการศึกษาชิ้นนี้ไดโยงที่มา ปญหา อุปสรรค การเปลี่ยนแปลง
แนวทางปฏิบัติชั่วคราวในปจจุบันและขอเสนอแนะบางประการใหเห็นเปนภาพรวมของ
การบริหารมาตรา 190 ในปจจุบันซึ่งยังไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนและวิธีการทําสนธิสัญญา
จึงนาจะเปนประโยชนแกทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใครครวญใหรอบคอบกอนตัดสินใจทําหนังสือ
สัญญา ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎหมายดังกลาวออกมาใชบังคับ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
นับตั้งแตประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยเมื่อ
พ.ศ. 2475 วิวัฒนาการที่ประจักษประการหนึ่งในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
ของไทยเปนไปทิศทางที่ไดรับการยอมรับของนานาอารยประเทศมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลไทย
ใหความสําคัญกับความรวมมือระหวางประเทศบนพื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศ
ในการผูกสัมพันธกับรัฐตางประเทศและองคการระหวางประเทศ การดําเนินความสัมพันธ
ดังกลาวนี้เปนการใชอํานาจอธิปไตยในการใหความยินยอมของรัฐ (consent to be bound)
เพื่อผูกพันในหนังสือสัญญากับรัฐหรือองคการระหวางประเทศนั้นๆ เมื่อรัฐให
ความยินยอ มในการทําหนังสือสัญญากันแลวเทากับวารัฐยอมสละอํานาจอธิปไตยบางสวน
ของตนและตกลงรับพันธกรณีซึ่งกันและกันตามที่ระบุไวในหนังสือสัญญา ทั้งนี้ เพื่อใหทั้ง
สองฝายหรือทุกฝายในกรณีของหนังสือสัญญาพหุภาคีสามารถปฏิบัติตามหนังสือสัญญาได
อํานาจในการทําหนังสือสัญญาของไทยมีระบุไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยตั้งแต พ.ศ.2475 จนถึงฉบับปจจุบัน พ.ศ.2550 ถือเปนพระราชอํานาจ
ของพระมหากษัตริยที่ทรงใชผานฝายบริหาร 1ซึ่งก็สอดคลองกับแนวปฏิบัติในการจัดทํา
หนังสือสัญญาของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขโดยรัฐธรรมนูญของไทยใชคําวา“หนังสือสัญญา”แทนการเรียกชื่อ “สนธิสัญญา”
(Treaty) ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.1969 (Vienna Convention
on the law of Treaty ,1969) ทั้งสองคํามีความหมายเดียวกัน หมายถึงความตกลงระหวางรัฐ
กับรัฐหรือระหวางรัฐบาลกับรัฐบาลหรือระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศที่เปน
ลายลักษณอักษร ภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาจะปรากฎในตราสารฉบับ
เดียวหรือตราสารที่เกี่ยวเนื่องกันหลายฉบับและไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไร 2 จากคํานิยาม
ดังกลาว อาจแยกลักษณะของหนังสือสัญญาไดดังนี้
1
2

โปรดดูภาคผนวกแนบทาย
Article 2 Use of Terms
1.For the purposes of the present Convention:
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1. เปนความตกลง คือ ตองเกิดจากความยินยอมของทุกฝาย
2. ทํา(ลงนาม)ระหวางรัฐ รัฐบาลหรือองคการระหวางประเทศระดับรัฐบาล
เพราะทั้งสามถือเปนบุคคลตามกฎหมายระหวางประเทศ (subject of international law)
3. ในรูปของตราสาร (Instruments) ซึ่งอาจเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับและอาจมี
เอกสารแนบทายก็ได
4. ไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไร เชน
4.1 สนธิสัญญา (Treaty) มักจะใชกับความตกลงระหวางประเทศที่เปน
รูปแบบและพิธีการ มุงใหความสําคัญทางการเมืองเปนหลัก เชนสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ
ค.ศ. 1949 สนธิสัญญาจัดตั้งประชาคมยุโรป ค.ศ.1957 สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต ค.ศ.1976 เปนตน
4.2 อนุสัญญา (Convention) มักจะใชกับความตกลงที่มีลกั ษณะหลายฝาย
(พหุภาคี) และใหความสําคัญกับการวางกฎเกณทระหวางประเทศ
4.3 พิธีสาร (Protocol) เปนความตกลงระหวางประเทศที่มักจะอยูภายใตหรือ
ตอเนื่องมาจากสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา เชนใชสําหรับแกไขอนุสัญญา/สนธิสัญญา
การยืนยันเงื่อนไขเล็กๆนอยๆ การตีความขอบทบางขอของสนธิสัญญา เปนตน
4.4 ความตกลง (Agreement) มักใชสําหรับความตกลงสองฝายและจะมี
ลักษณะไปในทางเทคนิกหรือความรวมมือระหวางประเทศทั่วไป
4.5 ขอตกลง (Arrangement) มักใชกําหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติภายใต
ความตกลงแมบทที่ทําไวกอนแลว
4.6 กฏบัตร (Charter) กติกา (Pact) ธรรมนูญ (Constitution หรือ Statute)
มักใชเปนกฏหมายแมบทขององคการระหวางประเทศ
4.7 บันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding) บันทึกขอตกลง
(Memorandum of Agreement) ปจจุบันนิยมใชเชนเดียวกับความตกลง
4.8 หนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) และจดหมายแลกเปลี่ยน
(Exchange of letters) มีลักษณะเหมือนหนังสือ/จดหมายโตตอบ โดยการโตตอบทั้งสองฉบับ

(a) “treaty” means an international agreement concluded between States in written form and
governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related
instruments and whatever its particular designation;

3
ประกอบกันเปนความตกลงระหวางประเทศ มักใชกับความตกลงที่ไมระบุรายละเอียด
ทางเทคนิกมากนัก
4.9 คําประกาศหรือปฏิญญา (Declaration) มี 3 ความหมาย คือ
- ความหมายในทางการเมือง โดยมิไดมุงใหเกิดขอผูกพันทาง
กฎหมายหรือเปนการประกาศหลักการบางประการหรือขอกําหนดใหรัฐทุกรัฐปฏิบัติ
เชนหามใชกําลังทางทหาร การเมือง เศรษฐกิจ มาบังคับในการทําสนธิสัญญา
- ความหมายในทางกฎหมาย มุงกอใหเกิดผลทางกฎหมายโดย
กําหนดสิทธิและหนาที่ของคูภาคีไว
- คําประกาศฝายเดียวของรัฐหรือมติของสหประชาชาติเพื่อยืนยัน
หลักการสําคัญ เขนปฏิญญาวาดวยสิทธิเด็ก
4.10 ความตกลงชั่วคราว (Modus Vivendi) เปนเอกสารบันทึกขอตกลง
มีลักษณะชั่วคราว มีความประสงคแกไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
4.11 บันทึกการเจรจา/บันทึกการประชุม (Report of Discussion หรือ Minute
of the Meeting หรือ Record of Discussion หรือ Agreed Minute ฯลฯ) เปนบันทึกการประชุม
ที่ไดเสร็จสิ้นลงวาไดเจรจากันเรื่องอะไรบาง และคราวหนาจะเจรจากันตอในเรื่องอะไร
ซึ่งในชั้นนี้โดยหลักการแลวจะไมสงผลผูกพันในทางกฎหมาย เวนแตจะใชถอยคําที่คูเจรจามี
เจตนาที่จะใหมีผลผูกพันในเรื่องนั้นๆไวในบันทึกการประชุมเสียเลย
การทําและการยกเลิกหนังสือสัญญาจึงปนการใชอํานาจอธิปไตยของรัฐกับ
รัฐโดยฝายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) ในนามของรัฐบาลไทยหรือประเทศไทย (act of State)
โดยมาตรา 190 วรรค บัญญัติไววา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทํา
หนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึกและสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศ” และบุคคลที่จะทําการทั้งปวง (all acts) แทนรัฐไดคือ ประมุขของรัฐ หัวหนา
รัฐบาล (Head of Government) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (Minister of
Foreign Affairs) หรือหัวหนาคณะผูแทนทางการทูตที่แตงตั้งไปประจําการในรัฐผูรับใน
การลงนามรับรองสนธิสัญญา หรือผูแทนที่รัฐแตงตั้งใหเขารวมประชุมระหวางประเทศ
(อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.1969 ขอ 7 (2) 3) อยางไรก็ดี อํานาจของ
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Article 7 Full Powers
2. In virtue of their functions and without having to produce full powers, the following are
considered as representing their State:
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ฝายบริหารนี้จะคืนกลับไปยังอํานาจนิติบัญญัติ หากหนังสือสัญญาที่ฝายบริหารจะทํานั้นเขา
ขายประเภทหนังสือสัญญาที่ระบุไวในมาตรา 190 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญฯ ที่บัญญัติวา
“หนังสือสัญญาใดที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่
นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือ
สัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง
หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแต
วันที่ไดรับเรื่องดังกลาว”
กลาวโดยสรุปคือ หนังสือสัญญาตอไปนี้ตองขอรับความเห็นชอบของรัฐสภากอน
ดําเนินการใหมีผลผูกพัน (กอนลงนาม หรือกอนการใหสัตยาบัน หรือกอนการแจงใหคูภาคี
ทราบวาตนไดดําเนินขั้นตอนตามกฎหมายภายในเพื่อการมีผลใชบังคับของหนังสือสัญญา
เรียบรอยแลว) ทั้งนี้ สุดแลวแตกรณีวาหนังสือสัญญานั้นกําหนดจะไววาอยางไร
1.หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอก
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ
2.หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือ
สัญญา หรือ
3.หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ หรือ
4. หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของ
ประเทศอยางกวางขวาง หรือ
5.หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา หรือการลงทุนของประเทศอยางมี
นัยสําคัญ
สาเหตุที่สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.)ในขณะนัน้ ยกรางมาตรา 190 เปนเชนนี้
เนื่องจากแนวนโยบายการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Agreement-FTA)
ที่ผานมาของรัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรไดวางหลักเกณทไวลวงหนาวาจะเจรจา
(a) Head of State, Head of Government and Minister of Foreign Affairs, for the purpose of
performing all acts relating to the conclusion of a treaty ;
(b) head of diplomatic missions, for the purpose of adopting the text of a treaty between the
accrediting State and the State to which they are accredited;
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จัดทําหนังสือสัญญา FTA บนพื้นฐานที่จะไมแกไขกฎหมายไทยที่มีอยูหรือออกกฎหมายใหม
เพื่อรองรับ FTA ดังนั้น ภายใตมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญฉบับเดิม พ.ศ.2540 จึงไมตองนํา
หนังสือสัญญา FTA เสนอใหรัฐสภาพิจารณาเพื่อขอรับความเห็นชอบแตอยางใด
กลุมนักวิชาการและกลุมองคกรเอกชน(Non-Governmental Organizations-NGOs)ที่เปน
สมาชิก สสร. เห็นวาประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงไมมีโอกาส
แสดงความเห็นและไมมีสวนรวมมาตั้งแตแรกและไมมีโอกาสตรวจสอบหนังสือสัญญา FTA
ในระบบของรัฐสภา จึงเรียกรองใหการจัดทํา FTA ใดๆ รัฐบาลจะตองมาขออนุญาติรัฐสภา
เสียกอนและรัฐสภามีสิทธิกําหนดประเด็นและกรอบการเจรจาใหรัฐบาลไปดําเนินการรวมทั้ง
ตองจัดใหมีการเยียวยาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทําหนังสือสัญญานั้นดวย
นอกจากนี้ สสร.ไดอภิปรายกันอยางกวางขวางโดยขยายไปถึงหนังสือสัญญาที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ การคา การลงทุน ที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอวิถีชีวิตของเกษตรกรและ
ผูประกอบการเกี่ยวกับสินคาเกษตร และงบประมาณของประเทศในการเจรจาหนังสือสัญญา
ทางเศรษฐกิจดวย นอกจากนี้ กอนหรือหลังการทําหนังสือสัญญาควรมีขั้นตอนที่มี
ความโปรงใสตรวจสอบได ตองรับฟงความเห็นของประชาชนตั้งแตแรกเพื่อเปนหลักประกัน
ใหแกประชาชนเจาของอํานาจอธิปไตย โดยเสนอใหมีวิธีการเสนอกรอบการเจรจาใหรัฐสภา
อนุมัติกอน ทํานองเดียวกับกฎหมายการคาของสหรัฐอเมริกา(US Trade Act 2002) มาระบุไว
ในรัฐธรรมนูญฯของไทย
โดยภาพรวมของรัฐธรรมนูญฯบับใหม มีสาระสําคัญที่เพิ่มขึ้นจากฉบับเดิม เชน
การคุมครอง สงเสริม ขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ ลดการผูกขาดอํานาจรัฐและ
ขจัดการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม ทําใหการเมืองโปรงใสมีคุณธรรมจริยธรรม มีระบบ
ตรวจสอบที่มีความเขมแข็งและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังไดเพิ่มบทบัญญัติ
ใหมคือ สิทธิชุมชน โดยกําหนดใหรัฐตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน หากดําเนินโครงการที่มีผลกระทบตอคุณภาพชิวิตและทรัพยากรธรรมชาติ
ชุมชนอาจฟองรองสวนราชการหากมีการละเมิดสิทธิพื้นฐานของสิทธิชุมชนขึ้น เพิ่มหมวด
คุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพิ่มเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดเก็น
ภาษีอากร การปฏิรูปที่ดิน การวางผังเมืองเพื่อใหเกษตรกรมีสิทธิในที่ดินอยางทั่วถึง ไมใหมี
การผูกขาดระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ สิ่งที่เพิ่มขึ้นเหลานี้ ประชาชนจะเปนผูที่ไดรับประโยชน
มากที่สุดและมากกวาที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฯฉบับเดิม
มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ นอกจากเพิ่มประเภทหนังสือสัญญาที่จะตองนํามา
ขอรับความเห็นชอบของรัฐสภาเปน 5 ประเภทแลว ยังกําหนดใหฝายบริหารเสนอกรอบการ
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เจรจาและปฏิบัติขั้นตอนกอนและหลังการทําหนังสือสัญญา รวมทั้งสิทธิของประชาชนไวดวย
ซึ่งไมเคยมีปรากฎมากอนในรัฐธรรมนูญฯบับอื่นใดตั้งแต พ.ศ.2475 จนถึงฉบับ พ.ศ. 2540
โดยหลักการแลวการกําหนดเชนวานี้เปนสิ่งที่ดีที่จะใหประชาชนมีสวนรับรูและแสดง
ความคิดเห็นดวย และมีหลักการเยียวยาหากผูไดรับผลกระทบไดรับความเสียหาย อยางไรก็ดี
ในการปฏิบัติตามขั้นตอนของมาตรา 190 ไดกอใหเกิดปญหาหลายประการกับสวนราชการ
ตางๆที่เปนเจาของเรื่องหนังสือสัญญานั้นๆ และยังหาขอยุติการดําเนินการตามมาตรา 190
ไมไดจนกระทั่งปจจุบันนี้
1.2 ความสําคัญของปญหา
- โดยที่การเสนอกรอบการเจรจาใหรัฐสภาใหความเห็นชอบกอนและการรับฟง
ความเห็นของประชาชนกอนดําเนินการเจรจาระหวางประเทศเปนเรื่องใหม และโดยหลักการ
แบงแยกอํานาจแลวเทากับวาอํานาจนิติบัญญัติเขามามีสวนกําหนดการเจรจาซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการดําเนินนโยบายตางประเทศของฝายบริหารและยังขยายขอบเขตใหประชาชนเขามามี
สวนรวมแสดงความเห็นในสิ่งที่ฝายบริหารจะไปเจรจา สวนราชการเจาของเรื่องก็มีภาระมากขึ้น
ใชเวลามากขึ้นที่จะตองชี้แจงคณะกรรมาธิการตางๆกอนที่จะเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของ
รัฐสภาซึ่งคณะกรรมาธิการก็ไมมีเวลาเพียงพอที่จะอานและทําความเขาใจกับหนังสือสัญญา
ตางๆที่กระทรวงตางๆโดยคณะรัฐมนตรีเสนอเขามา ในขณะที่การเจรจาระหวางประเทศมี
ระยะเวลาที่กําหนดกันไวแลวลวงหนาโดยเฉพาะหนังสือสัญญาประเภทพหุภาคี
- การเปดเผยทาทีในกรอบการเจรจายอมเปนประโยชนแกคูเจรจาอีกฝายหนึ่งไป
โดยปริยาย
- หนังสือสัญญาที่บัญญัติใหมประเภทที่ 3 , 4 และ 5 ดังกลาวขางตนมีความหมายของ
ถอยคําไมชัดเจนและตีความคลอบคลุมไดหลายเรื่อง ยากตอการแยะแยะวาหนังสือสัญญาฉบับ
ใดหรือลักษณะใดเขาขายที่จะตองขอรับความเห็นชอบของรัฐสภาบาง ทําใหหนังสือสัญญาทุก
ประเภทอาจอยูในความหมายนี้ทั้งหมด หากสวนราชการหรือคณะรัฐมนตรีจะตีความวา
หนังสือสัญญาฉบับใดไมเขาขายประเภทหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรค 2 เพื่อจะไดไม
ตองเสนอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ และตอมามีคนที่ไมเห็นดวยโตแยงวาเปนหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 190 วรรค 2 ที่จะตองขอความเห็นชอบฯ ก็จะตองสงใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา190 วรรค 6 ของรัฐธรรมนูญฯ และคําวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม
สามารถอุทธรณตอไปได มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐตาม
มาตรา 216 วรรค 5 ของรัฐธรรมนูญฯ
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- สวนราชการเจาของเรื่องหรือแมแตกระทรวงการตางประเทศโดยกรมสนธิสัญญา
และกฎหมายในฐานะที่ปรึกษากฎหมายระหวางประเทศของรัฐบาลรวมทั้งคณะรัฐมนตรี
ตางโยนภาระการพิจารณาและการตัดสินใจระหวางกันวาหนังสือสัญญาฉบับใดจะตองขอรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา และฉบับใดไมตองขอรับความเห็นชอบ เพราะเหตุใด ทั้งนี้ เห็นได
จากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 สิงหาคม 2551 เห็นชอบในหลักการการลงนามเอกสารสําคัญ
ในชวงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 40 และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวของตามที่
กระทรวงพาณิชยเสนอ โดยใหมีเงื่อนไขวาการลงนามเอกสารดังกลาวทั้งหมดจะไมมีผลใช
บังคับจนกวาจะไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ผลของมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ทําใหประเทศ
ไทยลงนามเอกสารในการประชุมดังกลาวไมไดอยูประเทศเดียวในขณะที่ประเทศอาเซียนที่
เหลือทั้งหมดตางลงนามกันไปกอนและนําหนังสือสัญญานั้นมาปฏิบตั ิโดยไมตองรอการลง
นามของไทย ทําใหภาคเอกชนไทยเสียโอกาสดานเศรษฐกิจ การคาไป และหลังจากมติ
คณะรัฐมนตรีฉบับนี้เปนตนมา คณะรัฐมนตรีไดตัดสินใจที่จะสงหนังสือสัญญาทุกฉบับไป
ขอรับความเห็นชอบของรัฐสภา
- สวนราชการตางๆมีความสับสนวาสวนราชการใดหรือหนวยงานใดเปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัยวาเอกสารใดเปนหนังสือสัญญา และเมื่อเปนแลว ฉบับใดตองขอรับความเห็นชอบของ
รัฐสภากอนดําเนินการใหมีผลผูกพันซึ่งเมื่อพิจารณามาตรา 190 วรรค 6 ของรัฐธรรมนูญฯ
ประกอบกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว จะเห็นวาอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดไมไดเปน
ของสวนราชการใดทั้งสิ้น แตเปนของศาลรัฐธรรมนูญแตผูเดียว สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาก็วินิจฉัยแลววาสํานักงานฯไมอาจใหความเห็นในประเด็นนี้ไดและเสนอใหสวน
ราชการเจาของเรื่องพิจารณาเองโดยอาศัยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวเปนพื้นฐาน
ในการพิจารณา (เรื่องเสร็จที่ 71/2552เรื่องการดําเนินการตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ
กรณีการจัดทําอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน)
- กฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการทําหนังสือสัญญาตามมาตรา 190
วรรค 5 ยังไมแลวเสร็จ สถานะปจจุบัน คือคณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติเรื่องนี้ไปยัง
รัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบแลวแตไดขอถอนเรื่องออกมาเพื่อสงคืนใหกระทรวง
การตางประเทศแกไขตามแนะนําของรัฐสภา อยางไรก็ดี ในขณะนี้ ก็มีผูเขาชื่อเสนอราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามมาตรา 142 ของรัฐธรรมนูญฯ เพื่อใหรัฐสภาพิจารณาดวย
2 ฉบับ และยังมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาโดย
คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฏหมายตามมาตรา 308
ของรัฐธรรมนูญฯดวย ซึ่งทั้ง 2 รางและขอเสนอแนะ
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นี้ คณะรัฐมนตรีตองพิจารณาอีกครั้งวาจะใหดําเนินการอยางไรตอไป
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
วัตถุประสงคของการศึกษาฉบับนี้ จะชี้ใหเห็นถึงแนวทางการบริหารมาตรา 190 ที่
เปนไปได เพื่อสนับสนุนการดําเนินนโยบายตางประเทศในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายวาดวย
การกําหนดขั้นตอนและวิธีการทําหนังสิอสัญญาตามมาตรา 190 วรรค 5 ของรัฐธรรมนูญฯ
ทั้งนี้โดยไมขัดกับกฎหมายไทย คําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นๆที่
เกี่ยวของ
1.4 ขอบเขตการศึกษา
จะมุงศึกษาทฤษฎีการเกิดของรัฐและอํานาจอธิปไตย ที่มาของปญหามาตรา 190
องคประกอบของมาตรา 190 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองที่เกี่ยวของ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ แนวปฏิบัติของไทยในการทําหนังสือสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไป
การใหความเห็นทางกฎหมายระหวางประเทศ และขอเสนอแนะบางประการ
1.5 วิธีการศึกษา
เปนการพิจารณาและวิเคราะหกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวของเปนหลัก ตลอดจน
ความเห็นแยงของผูพิพากษา ของนักวิชาการ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรูจากการเปรียบเทียบเหตุผลที่
ใชทั้งสองดาน
1.6 ประโยชนของการศึกษาที่คาดวาจะไดรับที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 ความเขาใจเกี่ยวกับ มาตรา 190
1.6.2 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขมาตรา 190
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บทที่ 2
ทฤษฎีและแนวคิด
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศหมายความวารัฐธรรมนูญเปน
ที่มาของอํานาจอธิปไตยของประชาชนซึ่งประชาชนในประเทศนั้นๆไดมอบใหรัฐเปนผูใช
อํานาจอธิปไตยนี้(ผูปกครอง/รัฐบาล)แทนประชาชนโดยมีหลักการถวงดุลและแบงแยกอํานาจ
ไวและเมื่อใดที่อํานาจอธิปไตยถูกใชเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ประชาชนยอมมี
สิทธิที่จะจํากัดหรือแมแตเอาอํานาจดังกลาวคืนกลับมายังประชาชนเพราะผูปกครอง/รัฐบาล
เปนเพียงตัวแทนชั่วคราวของประชาชนเทานั้น
แนวความคิดนี้มาจากทฤษีวาดวยการกอกําเนิดรัฐของ John Locke ที่วารัฐเกิดจาก
การรวมตัวกันของปจเจกชนแตละคนเปนสังคมและสังคมนั้นไดทําสัญญาประชาคม 2 ฉบับ
ฉบับแรกเปนสัญญาที่ประชาชนทํากันเองเพื่อหาหนทางแกไขความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวาง
กันเองและเพื่อความมั่นคงแหงชีวิตของตน ในกรณีนี้ตรงกับความคิดของ Thomas Hobbes
สวนฉบับที่สองเปนสัญญาที่ประชาชนทํากับรัฐ ในกรณีที่สองนี้เปนจุดแตกตางกับ Hobbes
กลาวคือ Hobbes ไมไดมองวาการที่ประชาชนมอบอํานาจอธิปไตยใหรัฐไปนั้นเปน
การที่ประชาชนทําสัญญากับรัฐแตเปนกรณีที่ประชาชนหาคนกลางมาใชอํานาจอธิปไตย รัฐจึง
เปนคนกลางที่ถูกสมมติขึ้นเพื่อใชอํานาจดังกลาว รัฐจึงไมใชคูสัญญากับประชาชนเพราะรัฐมี
อํานาจเหนือกวาทุกๆคนในประชาคม สวน Locke มองวามีสัญญาฉบับที่สองก็ดวยเหตุผลที่วา
สัญญาฉบับแรกจะเกิดผลไดก็ตอเมื่อประชาชนในประชาคมตองยอมรับการปกครองและ
สามารถควบคุมอํานาจของรัฐไดดวยกฎหมายที่ออกมาจากนิติบัญญัติ รัฐนั้นเองก็ตองเคารพ
กฎหมายที่ตราออกมาแลวดวย ถารัฐละเมิดกฎหมาย ประชาชนก็มีสิทธิบังคับเอากับรัฐได และ
นี่คือสัญญาฉบับที่สองซึ่งรัฐไมไดอยูเหนือประชาชนเลย
ดังนั้น การเกิดรัฐในแนวคิดของ Locke นั้นหมายความวารัฐเกิดขึ้นมาเพื่อทําให
ประชาชนอยูภายใตกฎหมาย ถาไมมีกฎหมายก็ไมมีเสรีภาพ การมีเสรีภาพคือการพนจาก
การบีบบังคับโดยผูอื่น กฎหมายจึงเปนหลักประกันเสรีภาพ และเสรีภาพของมนุษย
ตองถูกจํากัดโดยกฎหมายเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงในชีวิตของทุกคน ถาไมมีการทํา
สัญญาฉบับที่สองนี้กันแลว มนุษยจะใชเสรีภาพอยางไมมีขอบเขตจนอาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงขึ้นในประชาคมนั้นได รัฐเขามาเปนคูสัญญากับประชาชนก็เพื่อที่จะเขามาควบคุมและ
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คุมครองเสรีภาพดังกลาวตามกฎหมายและถารัฐไมเคารพเสรีภาพของประชาชนก็เทากับรัฐ
ละเมิดสัญญาและประชาชนสามารถยกเลิกหรือแมแตเอาคืนอํานาจอธิปไตยของตนได ดังนั้น
โดยสรุปของทฤษฎีนี้ก็คือวา “อํานาจรัฐ”ยอมถูกจํากัดและยกเลิกได แต “อํานาจอธิปไตย”
ของประชาชนนั้นไมอาจถูกจํากัด และ “รัฐธรรมนูญ” นี่เองตองยกรางในลักษณะที่เนนอํานาจ
อธิปไตยของประชาชน รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไมใหอํานาจรัฐเปลี่ยนแปลงอํานาจ
อธิปไตยของประชาชนไดเพราะไมเชนนั้นการจํากัดหรือยกเลิกอํานาจไดของประชาชนจะถูก
ริดรอนไปเทากับไมมีการจํากัดใดๆ 4
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันก็มีรากฐานแนวคิดเรื่องอํานาจ
อธิปไตยและอํานาจรัฐเชนเดียวกับทฤษฎีขางตนเชนกันที่ไดบัญญัติรับรองสิทธิและ
การมีสวนรวมของประชาชนไวในมาตรา 69 ระบุวา “บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธี
ซึ่งการกระทําใดๆที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัตติไวในรัฐธรรมนูญนี้” และในหมวด 7 รับรองการมีสวนรวม
ทางการเมืองโดยตรงของประชาชนไวในมาตรา 163-165 โดยวิธีการเขาชื่อกันรองขอตอ
ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา การออกเสียงประชามติ สําหรับการทําหนังสือสัญญาก็
เชนกัน มาตรา 190 วรรค 3 กําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนทํา (ลงนาม)
หนังสือสัญญา และวรรค 4 เมื่อทําหนังสือสัญญาแลว ประชาชนมีสิทธิทราบรายละเอียดของ
หนังสือสัญญาดังกลาวที่รัฐไปทําไว ยิ่งกวานั้น หากมีผูไดรับผลกระทบจากการทําหนังสือ
สัญญา รัฐบาลตองแกไข เยียวยาใหอยางรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรมซึ่งหนังสือสัญญาที่
จะกอใหเกิดผลกระทบเชนวานั้น รัฐธรรมนูญฯก็ไดระบุหนังสือสัญญาใหม 3 ประเภทที่
จะตองขอรับความเห็นชอบของรัฐสภาในมาตรา 190 วรรค 2 แลวคือ หนังสือสัญญาที่มีผล
ผูกพันงบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง และหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพัน
ดานการคา หรือการลงทุนของประเทศอยางมีนัยสําคัญ โดยรัฐจะตองไปออกกฎหมายกําหนด
ขั้นตอนและวิธีการทําหนังสือสัญญาประเภทใหมนั้นดวย
แนวความคิดที่จะระบุในรัฐธรรมนูญใหฝายบริหารตองเสนอ “กรอบการเจรจา”ให
รัฐสภาอนุมัติกอนการเจรจานั้นนาจะมาจากหลักการของกฎหมายการคาของสหรัฐ (US Trade
Act 2002) Section 2104 (a) (1) ที่กําหนดใหฝายบริหารตองเสนอกรอบการเจรจา (written
4

รองศาตราจารย ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนวาดวยรัฐ รัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย โครงการตําราและสื่อการสอน คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา 29--35
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notice) การคากับตางประเทศตอสภา Congress ไมนอยกวา 90 วัน 5 เพื่อขอความเห็นชอบ โดย
กรอบการเจรจาประกอบดวยเจตนาของประธานาธิบดีที่จะไปเจรจา วันที่จะเริ่มการเจรจา
วัตถุประสงคของการเจรจา และแจงดวยวาประสงคที่จะทําความตกลงหลังการเจรจาหรือไม
ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็เปนไปตามที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐกําหนดไวกลาวคือใหประธานาธิบดี
เปนผูใชอํานาจบริหารรวมทั้งมีอํานาจในการทําหนังสือสัญญากับตางประเทศในฐานะผูนํา
สูงสุดของฝายบริหารโดยไดรับความเห็นชอบของวุฒิสภา (Senate) 2 ใน 3 6 จะเห็นวาฝาย
นิติบัญญัติไมไดเขามามีสวนรวมในการเจรจาของประธานาธิบดีเลย หมายความวา
ประธานาธิบดีสหรัฐเปนผูแทนของสหรัฐในเรื่องการตางประเทศที่จะตองตัดสินใจวาจะ
ดําเนินการอยางไรเพื่อรักษาผลประโยชนของสหรัฐและจะตองรับผิดชอบตอสภา Congress
ภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญฯ หากดําเนินการผิดพลาด
ดังนั้นการเรียกรองใหกอนการเจรจาตองเสนอกรอบการเจรจาและกอนการจัดทํา
หนังสือสัญญาใดๆตามที่ระบุไวในมาตรา 190 วรรค 2 ตองมาขอความเห็นชอบของรัฐสภา
กอนโดยมีตนแบบจากกฎหมายของสหรัฐ และการอางการมีสวนรับรูและตรวจสอบของ
ประชาชนในการทําหนังสือสัญญาเชนเดียวกับที่ประชาชนมีสวนรางรัฐธรรมนูญนั้นเปน
การนําเรื่องที่ไมเหมือนกันทีเดียวมาเปรียบเทียบกันเพื่อทําใหเปนเรื่องเดียวกัน ซึ่งเมื่อบัญญัติ
ไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญไปแลว มาตรานี้ไดกอใหเกิดปญหาทางปฏิบัติในการดําเนิน
นโยบายตางประเทศ3จนถึงปจจุบัน
สําหรับประเทศญี่ปุนก็เชนกัน รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุน Article 73 , item 3
บัญญัติวา
“The Cabinet , in addition to other general administrative functions , shall
perform the following functions:
5

Section 2104 Consultation and assessment
a) Notice and Consultations and Assessment.-The President ,with respect to any agreement that
is subject to the Provision of section 2103(b),shall
(1) provide, at least 90 calendar days before initiating negotiations, written notice to the
Congress of the President’s intention to enter into the negotiations and set forth therein the date the
President intends to initiate such negotiations ,the specific United States objectives for the negotiations,
and whether the President intends to seek an agreement or changes to an existing agreement;
6
Section 2 para 2.
He (the President) shall have power ,by and with the advice and consent of the Senate, to make
treaties, provided two thirds of the Senators present concur;
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3. Conclude treaties. However , it shall obtain prior , or depending on
circumstances , subsequent approval of the Diet.”
การเจรจาและการทําหนังสือสัญญาเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีองคกรเดียวโดยตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสภา Diet ทั้งนี้ ไมวากอนหรือหลังการทําหนังสือสัญญาก็ได การเจรจาเปน
อํานาจของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและรัฐมนตรีของ
กระทรวงที่เกี่ยวของ โดยตองขอรับความเห็นชอบของ the Cabinet Legislative Bureau (ทํา
หนาที่คลายกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาของไทย) ดวย และโดยที่รัฐธรรมนูญของ
ญี่ปุนและกฎหมายรัฐสภาใหอํานาจสภาผูแทนราษฎรมากกวาวุฒิสภา ดังนั้น หาก
สภาผูแทนราษฎรมีมติใหความเห็นชอบแลวถือวาสภา Diet ใหความเห็นชอบแลว แมวา
วุฒิสภามีมติไมเห็นชอบหรือไมมีมติ ภายใน 30 วันนับแตวันที่สภาผูแทนราษฎรมีมติ 7

7

รศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล คณะนิตศิ าสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการสัมมนา ณ หองประชุมสุรเกียรติ์
เสถียรไทย วันที่ 10 มีนาคม 2552
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การดําเนินนโยบายตางประเทศเปนการใชอํานาจอธิปไตยอยางหนึ่งของรัฐซึ่งโดย
หลักแลวฝายบริหารเปนผูกําหนดและจะดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศไปตามที่ได
แถลงนโยบาย (สัญญาประชาคม) ไวกับประชาชนผานรัฐสภา ทั้งนี้โดยยึดรัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายสูงสุดการดําเนินการ แตโดยที่มาตรา 190 บัญญัติไวไมชัดเจนและเปดชองใหตีความ
ไดหลายนัยตั้งแตผูปฏิบัติ รัฐบาล รัฐสภา ไปจนถึงศาล และนักวิชาการ ฯลฯ ดังนั้น รัฐบาล
จําเปนตองบริหารมาตรา 190 เพื่อทําหนังสือสัญญากับตางประเทศใหดําเนินไปไดอยาง
สมดุลยระหวางความเห็นที่แตกตางภายในประเทศกับกับเหตุการณและการเมืองระหวาง
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน ในการนี้ จึงตองศึกษาและวิเคราะหเเอกสาร
ตางๆดังตอไปนี้ใหรอบคอบกอนตัดสินใจทําหนังสือสัญญา
1. เอกสารหลัก ไดแก
1.1 องคประกอบมาตรา 190
1.2 คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง
คําแถลงการณรวมไทย กัมพูชาฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เปนหนังสือสัญญาที่ตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม รวมทั้งความเห็นแยง
1.3 คําสั่งศาลปกครองที่ 547/2551 ลงวันที่ 8 กันยายน 2551 เปรียบเทียบกับ
คําสั่งศาลปกครองที่ 178/2550ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550
2. เอกสารรอง ไดแก
2.1 บันทึกการประชุมของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.)
2.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548
2.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการทําหนังสือสัญญา(ความตกลงระหวาง
ประเทศ)
การใชอํานาจอธิปไตยซึ่งเปนของประชาชนซึ่งไดทําสัญญามอบใหรัฐบาลใชแทนนั้น
ในทางทฤษฎีเรียกวาการใชอํานาจในทางบริหารของรัฐในฐานะที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ
และจะตองบริหารประเทศตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยมีศาลรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
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สวนเจาหนาที่ของรัฐที่ทําหนาที่เปนกลไกของรัฐบาลจะบริหารราชการไปตามกฎหมายลําดับ
รองลงมาตางๆ เชนพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด ระเบียบ กฎกระทรวง ฯลฯ โดยมี
ศาลปกครองเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด อยางไรก็ดี หลักการบริหารรัฐดังกลาวนี้ดูจะไมเปนเชนนั้นใน
การบริหารประเทศไทยในปจจุบันเมื่อพิจารณาและวิเคราะหเอกสารดังกลาวขางตน จะเห็น
สภาพการบริหารรัฐที่แตละ องคกรของรัฐมุงที่จะใชรัฐธรรมนูญจํากัดการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศโดยอางอํานาจอธิปไตยที่เปนของประชาชนนั่นเอง
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
4.1 องคประกอบมาตรา 190
มาตรา 190 วรรค 1 แสดงใหเห็นวาการทําหนังสือสัญญาโดยหลักแลวเปน
พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยทีทรงใชพระราชอํานาจนี้ผานทางคณะรัฐมนตรีตามมาตรา
3 ของรัฐธรรมนูญฯที่ไดกลาวแลวในบทนํา ดังนั้น เอกสารใดที่รัฐบาล หรือสวนราชการของ
ไทยจะทํา ตองมีสถานะเปนหนังสือสัญญาตามวรรคนี้เสียกอน หากไมเขาขายเปนหนังสือ
สัญญาตามวรรคนี้ ก็ไมเขาขายมาตรา 190 ทั้งหมด
มาตรา 190 วรรค 2 กําหนดใหหนังสือสัญญา 5 ประเภทเปนหนังสือสือสัญญาที่ตอง
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอนดําเนินการใหมีผลผูกพัน (ขั้นเด็ดขาด) เชน ใหสัตยาบัน
เปนตน หมายความวาอํานาจในการทําหนังสือสัญญา 5 ประเภทของฝายบริหารตามวรรค 1
ขางตน จะกลับคืนไปยังอํานาจนิติบัญญัติเพื่อเห็นชอบดวยเสียกอน
มาตรา 190 วรรค 3 เปนขั้นตอนกอนทําหนังสือสัญญา 5 ประเภท รัฐบาลตอง
- รับฟงความเห็นของประชาชน และ
- ชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น พรอมทั้งเสนอ “กรอบการเจรจา” ให
รัฐสภาใหความเห็นชอบกอนเปดการเจรจา คําวา “กรอบการเจรจา” ไมมีคําจํากัดความไวที่ใด
นาจะหมายถึงวัตถุประสงคและความจําเปนที่จะไปเจรจา สาระที่ตองการเจรจา และเปาหมาย
ของการเจรจา
มาตรา 190 วรรค 4 เปนขั้นตอนหลังจากที่ไดลงนามในหนังสือสัญญากันแลว
- รัฐบาลตองใหประชาชนไดรับรูเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่ลงนามไป และ
- หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแกผูประกอบการ รัฐบาลตองเยียวยา
ความเสียหายอยาง รวดเร็ว เหมาะสม เปนธรรม
มาตรา 190 วรรค 5 ใหมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนและวิธีการทําหนังสือสัญญา
กฎหมายฉบับนี้ อยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดําเนินการจัดทํา
หนังสือสัญญาที่มีการตรวจสอบถวงดุลระหวางคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มีความโปรงใส มี
ประสิทธิภาพ และใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจัยที่มีความเปนอิสระซึ่งตองดําเนินการกอนการเจรจาทําหนังสือสัญญา โดยไมมีการ
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ขัดกันระหวางผลประโยชนของรัฐกับผลประโยชนของผูศึกษาวิจัย (มาตรา 303 (3) ของ
รัฐธรรมนูญฯ)
มาตรา 190 วรรค 6 กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการชี้ขาดวา
เอกสารใดเปนหนังสือสัญญา 5 ประเภทบาง และผูที่จะยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม
วรรคนี้ไดคือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือทั้งสองสภารวมกัน (มาตรา
154 (1) ของรัฐธรรมนูญฯ)
4.2 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2551
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ใหความเห็นชอบขึ้นทะเบียน
ปราสาทเขาพระวิหารเปนมรดกโลก ซึ่งตอมาวันที่ 18 มิถุนายน 2551 รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศ นายนพดล ปทมะ ไดกระทําการแทนรัฐบาลลงนามใน
แถลงการณรวมใหความเห็นชอบขึ้นทะเบียนการเปนมรดกโลกของรัฐบาลกัมพูชา 6 ขอ ดังนี้
1.1 ประเทศไทยสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารในบัญชีมรดกโลกซึ่งเสนอ
โดยรัฐบาลกัมพูชา ตามที่จะไดมีขึ้นในการประชุมสมัยที่ 32 ของคณะกรรมการมรดกโลก
เขตรอบพื้นที่ปราสาทพระวิหาร ปรากฏตามที่ระบุไว ณ บริเวณ N 1 ในแผนที่แนบทายที่จัดทํา
ขึ้นโดยรัฐบาลกัมพูชา แผนที่ดังกลาวใหรวมถึงพื้นที่กันชน (buffer zone) ดานทิศตะวันออก
และดานใตของปราสาทตามที่ระบุไวตามเครื่องหมาย N 2 ดวย
1.2 ในบรรยากาศแหงความปรารถนาดีและประนีประนอมตอกัน กัมพูชายอมรับให
ปราสาทพระวิหารถูกเสนอขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลก โดยขั้นตอนนี้ยังไมใหรวมถึงพื้นที่
กันชนตามพื้นที่ดานเหนือและตะวันตกของปราสาท
1.3 แผนที่แนบทายตามที่ระบุในยอหนาที่ 1 นั้น ใหใชแทนแผนที่เดิมที่เกี่ยวกับ
“Schema Directeur pour la Zonnage de Preah Vihear” และ รวมถึงผังหรือแผนแบบอางอิง
ทั้งหมดที่ระบุถึงเขตพื้นที่สําคัญ (Core zone) ตลอดจนการรับรองและจํากัดสิทธิบางประการ
ของประเทศไทยในแถลงการณรวมดังกลาว และเขตอื่น (zonnage) เขตพื้นที่อื่นของปราสาท
พระวิหารที่ปรากฎในคํารองขอขึ้นทะเบียนของกัมพูชา
1.4 ในระหวางรอผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการรวม (JBC) เพื่อกําหนดเกี่ยวกับ
พื้นที่รอบปราสาทดานทิศเหนือและทิศตะวันตกรอบปราสาทพระวิหารซึ่งระบุโดย
เครื่องหมาย N 3 ในแผนที่ที่กลาวถึงในยอหนาที่ 1 ขางตน ใหมีการเตรียมแผนการจัดการพื้นที่
ดังกลาวโดยวิธีประสานกันระหวางรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยอยางสอดคลองกับมาตรฐาน
ระหวางประเทศดานการอนุรักษเพื่อที่จะธํารงคไวซึ่งคุณคาที่โดดเดนเปนสากลของทรัพยสิน
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นี้ แผนการจัดการดังกลาวจะถูกรวมเขาไวในแผนจัดการสุดทายสําหรับองคปราสาทและพื้นที่
รอบๆปราสาทซึ่งจะตองนําเสนอตอศูนยกลางมรดกโลกกอนวันที่ 1 กุมภาพันธ 2010 เพื่อ
นําเขาพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมครั้งที่ 34 ในป 2010
1.5 การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารในบัญชีมรดกโลก จะเปนไปโดยไม
กระทบกระเทือนตอสิทธิของราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทยในการกําหนด
เสนเขตแดนของคณะกรรมการรวมเพื่อการกําหนดเขตแดน (JBC) ของทั้งสองประเทศ
1.6 ราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทยขอแสดงความขอบคุณอยางลึกซึ้ง
ของผูอํานวยการยูเนสโก นายโคอิชิโร มัตซุอุระ สําหรับความชวยเหลือในการอํานวย
ความสะดวกแกกระบวนการในการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารในบัญชีมรดกโลก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาโดยประธานวุฒิสภาและประธานสภา
ผูแทนราษฎรอาศัยมาตรา 154 (1) ของรัฐธรรมนูญฯขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตาม
มาตรา 190 วรรค 5 ของรัฐธรรมนูญฯวาคําแถลงการณรวมฯเปนหนังสือสัญญาตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 190 หรือไม และการกระทําของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศที่ไดดําเนินการเกี่ยวกับคําแถลงการณรวมฯและการลงนามใน
คําแถลงการณรวมฯตามลําดับนั้นเปนการกระทําที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา 190
ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาและวินิจฉัยแถลงการณรวมฉบับนี้ใน 2 ประเด็นคือ 1)
แถลงการณรวมเขาลักษณะเปนหนังสือสัญญาหรือสนธิสัญญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวา
ดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ 1969 หรือไม และ 2) ถาเปนหนังสือสัญญา จะเปนหนังสือ
สัญญาที่เขาลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุไวในมาตรา 190 วรรค 2 หรือไมที่จะตอง
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอนลงนามในคําแถลงการณรวมดังกลาว
ประเด็นแรก ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาแถลงการณรวมเขาลักษณะเปนหนังสือสัญญา
เพราะเปนขอตกลงระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อตกลงกันตามเนื้อหา
ขอ 1-6 ขางตน โดยมุงหมายใหมีผลผูกพันตอกัน ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษรและลงนามโดยผู
มีอํานาจทําหนังสือสัญญาของทั้งสองประเทศ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของ
ทั้งสองฝาย) 8 เปนขอตกลงระหวางรัฐที่มุงใหเกิดผลทางกฎหมาย โดยเฉพาะขอ 4 ของ
8

Article 7 of Vienna Convention on the Law of Treaties 1969
2.In virtue of their functions and without having to produce full powers , the following are
considered as representing the State:
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แถลงการณรวมกําหนดพันธกรณีใหทั้งสองฝายตองจัดทําแผนการจัดการพื้นที่รวมกันตาม
มาตรฐานระหวางประเทศดานการอนุรักษเพื่อจะนําไปเสนอคณะกรรมการมรดกโลก และขอ
5 ของแถลงการณรวม เปนการสงวนสิทธิของทั้งสองประเทศในการกําหนดเสนเขตแดนของ
คณะกรรมการรวม ทั้งสองขอจึงแสดงใหเห็นเจตนารวมของทั้งสองฝายวาตองการให
แถลงการณรวมมีผลทางกฎหมาย มิฉะนั้น คงไมตกลงรวมกันเปนลายลักษณอักษรโดยลงนาม
และตางฝายตางสงวนสิทธิ แถลงการณรวมมิไดระบุใหอยูภายใตบังคับของกฎหมายภายใน
ของประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังนั้นจึงอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ
ดังนั้น แถลงการณรวมจึงเปนหนังสือสัญญาหรือสนธิสัญญาตามอนุสัญญา
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ซึ่งแมประเทศไทยไมไดเขาเปนภาคี
อนุสัญญาฉบับนี้ แตขอบทตางๆที่ระบุในอนุสัญญาเปนการประมวลและรวบรวมกฏหมาย
จารีตประเพณีซึ่งมีผลบังคับในทางระหวางประเทศอยูกอนแลว จึงใชบังคับกับประเทศไทย
ดวย นอกจากนี้ คําวา “หนังสือสัญญา”ในกรณีนี้ก็เปนไปตามแนววินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 11/2542 9 และที่ 33/2543 10
ประเด็นที่สอง แถลงการณรวมเปลี่ยนแปลงอาณาเขตประเทศไทย เพราะขอ 3 ที่ใหถือ
วาแผนที่ตามขอ 1 จะใชแทนแผนที่ที่เกี่ยวของนั้นสงผลกระทบตออาณาเขตของไทย กลาวคือ
เทากับเปนการยอมรับสิทธิเหนือดินแดนของฝายกัมพูชาตามแผนที่ที่ปรากฎในขอ 1 และการ
ลงนามในแถลงการณรวมมีผลเปนการยกเลิกขอสงวนที่รัฐบาลไทยทําไวเมื่อ พ.ศ 2505 วา
ปราสาทเขาพระวิหารยังอยูในอํานาจอธิปไตยของไทยและจะกลับไปครอบครองปราสาท
พระวิหารอีกเมื่อคําพิพากษาไดรับการทบทวนแกไขใหมอีกครั้งเพราะเมื่อพิจารณาคําพิพากษา
ศาลโลกจะเห็นวาศาลโลกพิพากษาใหปราสาทพระวิหารอยูในดินแดนภายใตอธิปไตยของ
(a) Head of State , Head of Government and Ministers for Foreign Affairs , for the purpose of
performing all acts relating to the conclusion of a treaty;
9
หนังสือสัญญาตามมาตรา 224 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 หมายถึง ความ
ตกลงระหวางประเทศทีป่ ระเทศไทยไดทําขึ้นเปนหนังสือกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
โดยมีความมุงหมายเพื่อใหเกิดผลผูกพันทางกฎหทายระหวางกันตามกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาความ
ตกลงนั้นจะจัดขึน้ ในรูปแบบใดและใชชื่ออยางไร และมีความหมายเชนเดียวกับสนธิสัญญา
10
คําวาหนังสือสัญญาแมวาจะมิไดบัญญัติความหมายไวในรัฐธรรมนูญ แตก็อาจกลาวไดวาหนังสือสัญญา
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 224 มีความหมายครอบคลุมถึงความตกลงทุกประเภททีป่ ระเทศไทยทําขึ้นกับนานา
ประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ โดยมีความมุงหมายเพื่อใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหวางกัน
ตามกฎหมายระหวางประเทศ หนังสือสัญญาดังกลาวตองมีลักษณะทําขึ้รเปนหนังสือ และเปนสัญญาที่อยู
ภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ
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กัมพูชา ซึ่งหมายถึงเฉพาะตัวปราสาทเทานั้นไมรวมถึงดินแดนบริเวณปราสาทพระวิหาร (N1)
ศาลโลกยังเชื่อในหลักการวาเสนสันปนน้ํายังคงเปนเสนเขตแดนระหวางไทยกับกัมพูชาใน
บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก เสนสันปนน้ําอยูที่เขาพระวิหารอยูที่ขอบหนาผา ฉะนั้น ถามีการ
สํารวจใหม เสนแบงเขตนาจะเปนเชนเดิมโดยใชสันปนน้ําเปนหลัก ปราสาทพระวิหารจะอยู
ในเขตแดนไทย
ประเด็นที่สาม รัฐบาลมีทางเลือกอื่นเพื่อปกปองผลประโยชนของประเทศ แตไมทํา
เชน การยื่นเรื่องเปนเจาของมรดกรวมกับทางฝายกัมพูชา ซึ่งประเด็นนี้ไดกอใหเกิดผลกระทบ
ตอความมั่นคงของสังคมของประเทศอยางกวางขวาง เห็นไดจากการแสดงการคัดคานการ
ดําเนินการดังกลาวอยางกวางขวางในหมูประชาชนไทยและกัมพูชาที่เกิดขึ้นแลว หากปลอยให
เกิดตอไป อาจกลายเปนความขัดแยงระหวางประเทศได
โดยทั่วไป (เทาที่ผูเขียนทราบ) แมจะไมมีนักวิชาการทานใดโตแยงคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญฯนี้อยางเปนรูปธรรม ความเห็นแยงของผูพิพาษาทานเดียวในคดีนี้ไดใหความเห็น
ในประเด็นที่สองอยางนาสนใจวาคําแถลงการณรวมไทย-กัมพูชาไมเขาขายมาตรา 190 วรรค 2
ที่จะตองขอความเห็นชอบของรัฐสภาเพราะขอบเขตของตัวปราสาทพระวิหารในแผนที่ที่
กัมพูชาทําขึ้นเพื่อจะขอขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในขอ 1 ของคําแถลงการณรวมฯนั้น
กรมแผนที่ทหารไดตรวจสอบแลวและมีหนังสือยืนยันอยางเปนทางการวาไมมีขอบเขตสวนใด
ล้ําเขามาในเขตแดนประเทศไทยที่ยึดถือตามหลักฐานการกําหนดแนวเสนเขตแดนบริเวณ
ปราสาทพระวิหารตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2505 เรื่องการปฏิบัติตามคํา
พิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ขอเท็จจริงนี้ไดรับการยืนยันโดยระบุไวในขอ 5
ของแถลงการณรวมฯวา “การขึ้นทะเบียนปราสาทเปนมรดกโลกจะไมมีผลกระทบตอสิทธิ
ของไทยและกัมพูชาในการปกปนเขตแดนของคณะกรรมการรวม (JBC) ของทั้งสองประเทศ
(ซึ่งกําลังดําเนินการอยูในเขตที่ทับซอนกันเพราะตรงบริเวณนั้นทั้งไทยและกัมพูชาตางก็อาง
แผนที่คนละฉบับ)” ดังนั้นคําแถลงการณฯจึงไมมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย และวา
ขอสงวนที่ไทยทําไวเมื่อ พ.ศ2505 ไดสิ้นผลไปแลวตามธรรมนูญศาลระหวางประเทศขอ 61
เพราะจะอางขอสงวนนี้ไดก็ตอเมื่อมีขอเท็จจริงใหมที่สําคัญที่ศาลฯยอมรับใหพิจารณาใหม
และตองไมเกิน 10 ปนับตั้งแตมีคําพิพากษา สําหรับประเด็นวาคําแถลงการณฯจะเปนหนังสือ
สัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศหรือไม ใหดูที่
วัตถุประสงคของหนังสือสัญญา ทั้ง 6 ขอจึงไมสามารถสรุปใหเห็นเปนนัย(อนุมาน)ไดวามี
ผลกระทบดังกลาว และการที่มีเหตุการณประทวงตางๆเกี่ยวกับคําแถลงการณรวมฯ ก็เกิดจาก
ความรูสึกรักชาติที่ออนไหวและหวั่นเกรงไปเองวาจะเสียดินแดน
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ขอนาคิดอีกประการหนึ่งของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือไดวินิจฉัยเกิน
กวาที่รัฐธรรมนูญฯมาตรา 190 วรรค 2 บัญญัติไวหรือไม เพราะศาลรัฐธรรมนูญฯไดใหเหตุผล
ตอนหนึ่งวาไมตองปรากฏชัดในขอบทวามีผลเปลี่ยนแปลง เพียงแคหนังสือสัญญานั้น “อาจมี
ผล” เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย (เขตแดนทางบก) หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตฯ (เขตแดนทาง
ทะเล) ก็ตองใหรัฐสภาตรวจสอบกอนแลว ขอสังเกตุนี้ตรงกับความเห็นของนักวิชาการ
บางทาน 11ที่เห็นวา “ศาลรัฐธรรมนูญไมไดทําหนาที่เพียงตีความรัฐธรรมนูญ แตทําหนาที่เปน
ผูบัญญัติรัฐธรรมนูญฯขึ้นเองโดยเพิ่มถอยคําลงไปในรัฐธรรมนูญวา “อาจมีผลเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทย” อยางนี้ ฝายบริหารจะไปรูไดอยางไรเพราะดูตามที่รัฐธรรมนูญเขียนไว นี่คือ
ปญหา”
ดังนั้น จากผลของคําวินิจฉัยนี้ อาจสรุปไดวาในการที่ผูปฏิบัติจะพิจารณาหนังสือ
สัญญาใดๆตองระลึกไวเสมอวาไมวาหนังสือสัญญานั้นจะมีหรือไมมีบทเกี่ยวกับเขตแดนไทย
ก็อาจนํามาสูก ารเปลี่ยนแปลงเขตแดนไทยและอาจมีผลผูกพันทางกฎหมายที่จะตองขอรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภากอน ซึ่งผลของการพิจารณานาจะเปนไปได 3 ประการคือ
1. มีโอกาสที่อาจเกิดเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยทั้งทางบกและทางทะเลไมวาใน
ปจจุบันหรืออนาคต ตองเสนอขอรับความเห็นชอบของรัฐสภากอน
2. ไมมีโอกาสที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยทั้งทางบกและทางทะเลฯ ไม
ตองเสนอขอรับความเห็นชอบของรัฐสภากอน
3. อาจจะมีหรือไมมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยทั้งทางบกและทางทะเลฯ และ
เมื่อพิจารณาประกอบกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฯดังกลาว จึงนาจะตองเสนอขอรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภากอน
4.3 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการทําหนังสือสัญญา (ความตกลงระหวางประเทศ)
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 ได
กําหนดหลักเกณฑและแนวทางการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อใหสอดคลอง
กับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งในสวนที่เกี่ยวกับการทําหนังสือสัญญา
มาตรา 4 (7) และ (11) ระบุไวดังนี้
“มาตรา 4 การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี ใหเสนอไดเฉพาะเรื่องดังตอไปนี้
11
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(7) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือที่เกี่ยวกับองคการระหวาง
ประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย
(11) เรื่องที่ตองใชงบประมาณแผนดินนอกเหนือจากที่ไดรับอนุมัติไวแลวตาม
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม”
จะเห็นวาพระราชกฤษฎีกาบัญญัติไวกวางมากวาความสัมพันธระหวางประเทศ
ทุกเรื่องตองเสนอคณะรัฐมนตรีกอนดําเนินการใหมีผลผูกพันรัฐบาลไทย ดังนั้นอะไรเปน
ความสัมพันธระหวางประเทศบางที่จะตองขอรับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงตอง
กําหนดเปนมติคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง พอสรุปได ดังนี้
1. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2520 เรื่อง ใหนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องตางๆ
เรื่องตางๆที่เสนอมาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณามีเปนจํานวนมาก บางเรื่องไมใชเรื่อง
นโยบายหรือเรื่องสําคัญ และบางเรื่องเปนเรื่องปฏิบัติตามปกติซึ่งมีระเบียบปฏิบัติแนนอนอยู
แลว ไมจําเปนตองนํามาเสนอคณะรัฐมนตรีเปนการเสียเวลา สมควรมอบใหนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติไปได จึงมีมติวา เรื่องที่ไมใช
นโยบายหรือไมใชเรื่องสําคัญและมีระเบียบปฏิบัติปกติอยูแลว ใหนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีซึ่งไดรับมอบหมายใหสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบหรืออนุมัติไปไดแลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
มติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้มอบอํานาจใหนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลหรือ
รองนายกรัฐมนตรี ที่ไดรับมอบหมายตัดสินใจอนุมัติการทําหนังสือสัญญาแทนคณะรัฐมนตรี
ไดทุกเรื่อง
2. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2527 เรื่องการลงนามในความตกลง
เกี่ยวกับความชวยเหลือที่อาเซียนไดรับจากตางประเทศอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศมีอํานาจอนุมัติทําความตกลงรับความชวยเหลือจากตางประเทศของอาเซียน
แทนคณะรัฐมนตรี โดยมีเงื่อนไขวาความตกลงอาเซียนนั้นตองไมมีขอบทใหประเทศไทยตอง
ออกกฎหมายเพื่อใหการเปนไปตามความตกลง และเมื่อกระทรวงการตางประเทศดําเนินการ
เรื่องใดไปแลว ใหรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ
ทั้งนี้เพราะวาโครงการที่อาเซียนขอรับความชวยเหลือจากประเทศพัฒนาแลวมีเปน
จํานวนมากและอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยไดรับประโยชนจากโครงการดังกลาวทั้งสิ้น
ในทุกดานซึ่งโครงการตางๆเหลานี้จะตองทําในนามรัฐบาลไทย หากการขอมติคณะรัฐมนตรี
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ไมทันโครงการที่ประเทศพัฒนาแลวจะใหแกไทยก็อาจเปลี่ยนไปใหประเทศอาเซียนอื่นแทน
ประเทศไทยก็จะเสียโอกาสไป
3. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2545 เรื่องการทําความตกลงกับตางประเทศ
การทําอนุสัญญา และสนธิสัญญาตางๆ ใหกระทรวง ทบวง กรม ถือเปนหลักปฏิบัติตอไป
ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
3.1 ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม จะจัดทําความตกลงกับตางประเทศ ให
หนวยงานดังกลาวขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนดําเนินการลงนามความตกลงทุก
ครั้งโดยระบุบุคคลผูที่จะลงนามฝายไทย
3.2 หากผูลงนามความตกลงมิใชนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ บุคคลผูลงนามตองไดรับมอบอํานาจโดยหนังสือมอบอํานาจ
(full powers) ซึ่งออกใหโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
4. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2546 กรณีการทําความตกลงกับตางประเทศ
ของหนวยงานใดเปนเรื่องที่มีความจําเปนเรงดวนที่จะตองรีบดําเนินการ หากเกิดความลาชา
อาจกอใหเกิดความเสียหายและเปนกรณีที่มิไดกอใหเกิดผลผูกพันตอรัฐบาลหรือเกิดสิทธิ
หนาที่ตางๆ เปนพิเศษ ก็ใหหนวยงานเจาของเรื่องหารือกระทรวงการตางประเทศ และให
ดําเนินการจัดทําความตกลงกับตางประเทศฯ ดังกลาวไปกอนได แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบดวย
มติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ตองตีความแคบเพราะเปนการโอนอํานาจของคณะรัฐมนตรี
มาใหกระทรวงการตางประเทศอนุมัติการทําความตกลงระหวางประเทศที่มีความจําเปน
เรงดวนแทนคณะรัฐมนตรี จึงตองครบเงื่อนไข 4 ประการ ดังนี้
4.1 เปนเรื่องที่มีความจําเปนเรงดวนที่จะตองรีบดําเนินการ
4.2 หากเกิดความลาชา อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางไร
4.3 ตองเปนความตกลงระหวางประเทศที่มิไดกอใหเกิดผลผูกพันรัฐบาล
หมายความวา เปนความตกลงระหวางประเทศระดับกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมิไดลงนามใน
นามรัฐบาลไทยหรือราชอาณาจักรไทย
4.4 ความตกลงระหวางประเทศนั้นไมกอใหเกิดสิทธิหนาที่ตางๆ เปนพิเศษ
หมายความวา เปนความตกลงระหวางประเทศพื้นฐานทั่วไป เชน ความตกลงความรวมมือ
ทวิภาคี การขอความเห็นชอบการใหสัตยาบัน ฯลฯ ซึ่งแลวแตกระทรวงการตางประเทศจะ
ตีความตามที่เห็นสมควร ดังจะเห็นไดจากมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ใชคําวา “หารือ”
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อนึ่ง การใชมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ นอกจากเงื่อนไข 4 ขอดังกลาว ยังตองพิจารณา
ตอไปดวยวา ตองเปนกรณีที่สวนราชการเจาของเรื่องเสนอเรื่องเขาคณะรัฐมนตรีไมไดแลว
จริงๆ ถาขอเท็จจริงปรากฏวามีเวลาเพียงพอที่จะขอรับความเห็นชอบไดทัน ก็ไมอาจใช
มติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ได เนื่องจากจะเปนการเปดชองใหทุกสวนราชการมาใช
ชองทางนี้กันหมด
5. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 มกราคม 2549 เรื่องการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีกรณี
เปนเรื่องเกี่ยวกับความตกลงเมืองพี่เมืองนองและความรวมมือระหวางหนวยงานของไทยกับ
ตางประเทศ ระบุวา
“กรณีความตกลงในรูปแบบใดๆ ที่กรมหรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมจะจัดทํากับ
หนวยงานกับหนวยงานของตางประเทศ หรือกับองคกรตางประเทศซึ่งเปนการจัดทํา
ความสัมพันธในระดับหนวยงานกันเอง ใหหนวยงานเจาของเรื่องสงเรื่องใหกระทรวง
การตางประเทศพิจารณากอน โดยกระทรวงการตางประเทศอาจพิจารณารวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ หรือตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความจําเปนเหมาะสมของการทําความตกลงนั้น
แลวแตกรณี เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวใหดําเนินการตอไปได… ทั้งนี้ การดําเนินการในขอ
นี้ใหยกเวนสําหรับกรณีการจัดทําความตกลงหรือความรวมมือทางวิชาการตามปกติที่
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐไดดําเนินการกับสถาบันการศึกษาตางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศไมตองดําเนินการตามขอนี้ แตใหดําเนินการไปไดเอง”
มติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ ดึงเอาความตกลงระหวางประเทศระดับ “กรม” จากมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ออกมาใหกระทรวงการตางประเทศเปนผูอนุมัติแทน
คณะรัฐมนตรีได ทั้งนี้ ก็เพื่อลดงานของคณะรัฐมนตรีและเพื่อความรวดเร็ว เพราะกรมที่จะทํา
ความตกลงระหวางประเทศยอมมีอํานาจหนาที่ของกรมอยูแลวที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีใน
ความตกลงระหวางประเทศนั้นๆ กับหนวยงานของตางประเทศ
จึงกลาวไดวา กอนรัฐธรรมนูญฯฉบับปจจุบัน พ.ศ.2550 รัฐบาลในฐานะองคกรตาม
รัฐธรรมนูญสามารถดําเนินนโยบายตางประเทศไดคอนขางอิระและยืดหยุน โดยอาศัยมติ
คณะรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548
และมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญแหงรราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 (โปรดดูภาคผนวก
ประกอบเกี่ยวกับมาตรานี้ที่เคยบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญบับกอนป พ.ศ.2540) ดังนั้น การ
ดําเนินนโยบายตางประเทศและความสัมพันธระหวางประเทศจึงไมมีปญหา สามารถใชอํานาจ
บริหารดําเนินการไดอยางเต็มที่โดยมีวัฒนธรรมการตรวจสอบตางๆตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด
ไวใหฝายบริหารรับผิดชอบตอรัฐสภา และการกระทําของฝายบริหารไมอยูในอํานาจของศาล
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ปกครองที่จะพิจารณา (คําสั่งศาลปกครองที่ 178/2550 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่
ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาแลวมีความเห็นวาคณะรัฐมนตรีใชอํานาจทางบริหารของรัฐตามรัฐธรรมนูญกระทํา
การในความสัมพันธระหวางประเทศ มิใชกรณีที่คณะรัฐมนตรีใชอํานาจทางบริหารของรัฐตาม
กฎหมายออกกฏ คําสั่ง หรือกระทําการอื่นใดเพื่อใหการดําเนินกิจการทางปกครองตามที่
กฎหมายกําหนด คดีนี้จึงไมใชคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาของศาลปกครอง)
หลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีผลใชบังคับ ศาลปกครองมีคําสั่งที่ 547/2551 ลง
วันที่ 8 กันยายน 2551 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของ
รัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย หามไมใหกระทรวงการตางประเทศใชประโยชนจาก
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 มิถุนายน 2551ที่เห็นชอบแถลงการณรวมไทย-กัมพูชา
เพื่อการดําเนินการตอไป คําสั่งในคดีหลังนี้ตรงกันขามกับคําสั่งในคดีแรกทั้งๆที่ขอเท็จจริง
เหมือนกัน อยางไรก็ดี อาจอธิบายไดวาคําสั่งในคดีหลังอยูบนพื้นฐานของหลักกฎหมาย
ปกครองที่วาศาลปกครองมีสิทธิที่จะคนควาหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆไดอีกเพื่อใหได
ขอมูลและขอเท็จจริงที่ครบถวน มิไดพิจารณาจากคํารอง คําใหการที่คูความเสนอขึ้นมาอยาง
เดียวเฉกเชนดคีทั่วไปในศาลอื่น ดังนั้น เมื่อขอเท็จจริงในคดีหลังที่ปรากฎตอศาลสุมเสี่ยงตอ
ผลกระทบเรื่องอาณาเขตของประเทศไทยอันเปนปญหาละเอียดออนและอาจกอใหเกิด
ขอพิพาทระหวางประเทศในภายหนาได กรณีจึงนาจะมีขอเท็จจริงแตกตางจากคดีแรก แมวาจะ
เปนการกระทําขององคกรของรัฐเชนเดียวกัน
ดังนั้น การทําหนังสือสัญญาของฝายบริหารนับแตนี้ไป จะตองใครครวญใหรอบคอบ
และพิจารณาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 กับคําสั่งศาลปกครองที่ 547/2551
ดังกลาวเปนหลักเสมอเพื่อปองกันผลรายใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชมาตรา 190
4.4 บันทึกการประชุมของของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.)
โดยหลักการและความมุงประสงคของมาตรา 190 แลวนาจะเปนสิ่งที่ดีที่จะให
ประชาชนเขามามีสวนรวมรับรูกอนที่รัฐบาลจะไปทําหนังสือสัญญาอันอาจจะสงผลกระทบ
ดังกลาว และจากการศึกษาบันทึกการประชุมของของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) 12 จะ
พบแนวคิดและเจตนารมยของผูรางรัฐธรรมนูญฯ (ซึ่งอาจไมใชเจตนารมยของกฎหมายเสมอ
ไป)ที่ประสงคใหมีหนังสือสัญญา 3 ประเภทใหมดังกลาววาการทําความตกลงการคาเสรี (Free
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Trade Agreement-FTA) ของรัฐบาลในอดีตที่ผานมาเปนไปโดยเรงรีบและไมผาน
คณะกรรมการนโยบายเจรจาการคาระหวางประเทศอยางเปนทางการ แตใชวิธีแจงเจาหนาที่
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศวาจะเจรจากับประเทศนั้นประเทศนี้ และดําเนินการเจรจา
แสดงใหเห็นวากรอบการเจรจาหรือประเด็นการเจรจาของฝายบริหารไมชัดเจนเพราะรัฐบาล
ไมไดวางแผนและการเตรียมตัวใหดีกอนวาสินคาเกษตรตัวใดของไทยที่ไมสามารถแขงขันใน
ตลาดโลกไดรวมทั้งมาตรการรองรับ และหลังจากที่หนังสือสัญญาเขตการคาฉบับตางๆมีผลใช
บังคับ ปรากฎวาเกษตรกรไดรับความเดือดรอนอยางรายแรงเนื่องจากการทะลักเขามาของ
สินคาเกษตรจากประเทศคูภาคี ทําใหสินคาเกษตรของไทยไดรับผลกระทบอยางมหาศาล
จนแทบจะไมสามารถอยูรอดไดและยังมีผลกระทบตอไปถึงผูประกอบการหลายรายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจการเกษตรตองปดตัวลง ทั้งนี้เพื่อแลกกับอุตสาหกรรมบางตัวซึ่งผูรับประโยชนเปน
กลุมธุรกิจหลักบางรายเทานั้น ถึงแมจะมีการจางงานเพิ่มขึ้น แตกลับสงผลกระทบตอ
ประชาชนในวงกวางขวางมากกวานั้นหลายเทา การทําหนังสือสัญญาเชนนี้ถามองในแงของ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแลวถือวาเปนเรื่องที่ดี แตในชวงของการเจริญเติบโตนี้ทําให
สังคมมีปญหาเพิ่มขึ้น คนสวนใหญของประเทศอยูในฐานะที่ยากจนและเสียเปรียบ ชองวาง
การกระจายรายไดกวางมากขึ้นเนื่องมาจากผลของการพัฒนาตามนโยบายตางๆทําใหประเทศ
ไทยตองเปดการคาขายกับตางประเทศมากขึ้น อิทธิพลทางการคาเขามาครอบงําเศรษฐกิจของ
ไทยเกือบทุกแขนงซึ่งก็เปนความจําเปนอยูบางในการพัฒนาเศรษฐกิจ แตขณะเดียวกันก็
จําเปนตองดูวาคนสวนใหญที่ยากจนจะไดรับการปกปองอยางไร คนที่ไดรับผลกระทบตกเปน
ทาสของการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือตกปนทาสของการทําหนังสือสัญญาการคากับ
ตางประเทศ ดังนั้น การทําหนังสือสัญญาการคาทั้งหลายจึงสงผลกระทบตอความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศหรือสงผลกระทบทําใหเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิตของ
ประชาชนอยางรายแรง หรือมีผลกระทบตอประโยชนไดเสียของประชาชนอยางกวางขวาง
ตองไดรับการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบของประชาชนคือรัฐสภา ฝายบริหารจะใช
อํานาจดําเนินการแตเพียงฝายเดียวไมได
เมื่อนักกฎหมาย นักรัฐศาสตร นักวิชาการและนักการเมืองของไทยอางเจตนารมยของ
ผูรางประกอบการตีความมาตรา 190 ซึ่งระบุถอยคําไวไมชัดเจนอยูแลวเพื่อใชเปนอาวุธทาง
การเมือง นอกจากทําใหเกิดปญหา อุปสรรค ดังไดกลาวแลว ยังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
แงของการปฏิบัติ ดังนี้
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4.5 การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทําหนังสือสัญญาของไทยในป พ.ศ. 2550
หลังจากทีร่ ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 24
สิงหาคม พ.ศ. 2550 รัฐบาลไมทราบแนชัดวาจะปฏิบัติตามมาตรา 190 ไดอยางไร เพราะขั้นตอนที่
ระบุไวคอนขางซับซอนทั้งในแงถอยคํา ความหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติ นอกจากนี้ มาตรา 190
ยังตองอานควบคูกับมาตรา 305 (5) ที่ระบุวา “การใดที่เกี่ยวกับการจัดทําหรือดําเนินการตาม
หนังสือสัญญาที่ไดดําเนินการไปแลวกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหเปนอันใชได และมิให
นําบทบัญญัติวรรค 3 มาใชบังคับ แตใหนําบทบัญญัติวรรค 3 มาใชบังคับกับการดําเนินการที่ยังคง
คางอยูและตองดําเนินการตอไป” ซึ่งทําไหเกิดควาเขาใจที่ไมตรงกันเพิ่มขึ้นอีกวาอะไรที่ทําไปแลว
บางเพราะขั้นตอนการทําหนังสือสัญญาอาจเริ่มตั้งแตการทาบทาม การพบกันครั้งแรกของผูนํา
ระหวางประเทศ การหารือระดับเจาหนาที่ลวงหนาสําหรับหนังสือสัญญาที่มีรายละเอียดทาง
เทคนิคมากเพื่อทั้งสองฝายจะไดเขาใจกลไกกฎหมายในแตละประเทศคูเจรจากันกอนที่จะเปดการ
เจรจาจริง เกิดประเด็นเสมอวาการกระทําดังกลาวทําไปโดยไมไดขอกรอบการเจรจาของรัฐสภา
กอน ไมไดรับฟงความเห็นของประชาชนกอน เปนการจงใจขัดรัฐธรรมนูญฯ ฯลฯดังนั้น ใน
ระหวางที่ยังไมมีกฎหมายตามมาตรา 190 วรรค 5 ของรัฐธรรมนูญฯ การดําเนินการของรัฐบาลตก
อยูในความเสี่ยงอยูตลอดเวลาที่จะถูกฟองศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญและศาลอาญาได
ตลอดเวลา อยางไรก็ดี โดยที่ความสัมพันธระหวางประเทศจะตองดําเนินตอไป รัฐบาลจึงมี
หนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ ใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได ดังนั้น
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติวา “โดยที่ขณะนี้ยังไมมีกฎหมายวาดวยการ
กําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาตามที่รัฐธรรมนูญฯ กําหนด จึงเห็นควรใช
แนวทางปฏิบัติที่ผานมา กลาวคือ สวนราชการเจาของเรื่องตองเปนผูใหความเห็นตอ
คณะรัฐมนตรี และสวนราชการที่เกี่ยวของจะตองใหความเห็นประกอบเพื่อพิจารณาดวย”
หมายความวาในการทําหนังสือสัญญาภายหลังวันที่ 18 กันยายน 2550 เปนตนมา สวนราชการ
เจาของเรื่องตองเปนหลักในการพิจารณาวาเปนหนังสือสัญญาหรื่อไม และเขาขายมาตรา190
วรรค 2 หรือไม
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 รายละเอียด
ดังกลาวแลวในตอนตน ไดวางหลักมาตรา 190 วรรค 2 ไวในหนาที่ 23-24 ดังนี้
“หนังสือสัญญาใดที่คณะรัฐมนตรีจะไปดําเนินการทํากับประเทศอื่นหรือกับองคการ
ระหวางประเทศมีลักษณะของหนังสือสัญญาที่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงอาณาเขดไทย หรืออาจมี
ผลเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตาม
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หนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศก็ตองนําหนังสือสัญญานั้นขอความเห็นชอบ
ของรัฐสภากอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรค 2 และ 3
สวนหนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา
นั้นมีความชัดเจนของถอยคําอยูแลว แตสําหรับหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่งคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง และหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การ
ลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญนั้น เปนเรื่องที่ผูทําหนังสือสัญญาจะตอง
ใครครวญใหรอบคอบกอนที่จะดําเนินการทําหนังสือสัญญาดังกลาว โดยตองพิจารณาวาหาก
กระทําไปแลวจะกอใหเกิดผลกระทบหรือมีผลผูกพันตามประเภทของหนังสือสัญญาที่
รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรค 2 บัญญัติไวหรือไม แลวตัดสินวาจะตองขอความเห็นขอบของ
รัฐสภากอนหรือไม”
หลักเกณทดังกลาวไมไดชัดเจนมากมายนัก เพียงแตบอกวาผูที่จะลงนามในเอกสาร
(หนังสือสัญญา)ใดตองใครครวญใหรอบคอบเสียกอนลงนาม การใครครวญดังกลาวจึงตอง
กระทําทุกระดับชั้นตั้งแตเจาหนาที่โตะผูยกรางความเห็นแรก ระดับหัวหนาฝาย ผูอํานวยการ
กอง/สํานัก ระดับกรม ไปจนถึงระดับปลัดกระทรวง ไปจนถึงรัฐมนตรี สุดแลวแตวาใครจะ
เปนผูลงนามในหนังสือสัญญานั้นและในที่สุดคือคณะรัฐมนตรี ในการพิจารณาใครครวญของ
บุคคลดังกลาวขางตนแตละคนยอมมีความเห็นที่แตกตางกันไดซึ่งตองแสดงความเห็นของตน
ไวไหปรากฎหลักฐานเปนลายลักษณอักษร
กรมสนธิสัญญาและกฎหมายไมมีหนาทีอ่ ีกตอไปที่จะพิจารณาวา เอกสารใดเปน
หนังสือสัญญาหรือไมและเปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาดวย
หรือไม เนื่องจาก มาตรา 190 วรรค 6 ของรัฐธรรมนูญฯ ระบุวา “ในกรณีที่มีบัญหาตามวรรคสอง
ใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด” กรมสนธิสัญญาและกฎหมายคงมีเพียง
อํานาจหนาที่ที่จะพิจารณาและใหความเห็นวา เอกสารนั้นๆ เปนสนธิสัญญา (Treaty) ตาม
กฎหมายระหวางประเทศหรือไม สวนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปฏิเสธที่จะให
ความเห็นในเรื่องดังกลาวเชนกัน
ผลอีกประการหนึ่งของมาตรา 190 คือกอใหเกิดอํานาจฟองไดตลอดเวลา ในกรณี
ตัวอยางของคดีปราสาทเขาพระวิหาร กลุมคนที่ไมมีสวนไดเสียไดฟองรองตอป.ป.ช.เพื่อ
ดําเนินการเอาผิดกับคณะรัฐมนตรีและขาราชการตามกฎหมายอาญามาตรา 119 ที่มีโทษถึง
ประหารชีวิตวามีสวนเกี่ยวของกับการจัดทําและเสนอรางแถลงการณรวมไทย กัมพูชาอันเปน
การขัดตอรัฐธรรมนูญและเปนความผิดทางอาญา นอกจากนี้ยังกอใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงอันเปนความผิดทางวินัยและอาญา
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โดยภาพรวมจึงกลาวไดวา มาตรา 190 ทําใหประเทศไทยไมสามารถดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวกับการตางปรเทศไดอยางมีประสิทธิภาพอีกตอไป หนังสือสัญญาทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดที่เขาขายหรือนาจะเขาขายมาตรา 190 วรรค 2 คณะรัฐมนตรีนําเสนอเพื่อขอรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภาไวกอนเพื่อปองกันปญหาและความเสี่ยง
หนังสือสัญญาที่เขาขายมาตรา 190 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญฯ สวนราชการเจาของ
เรื่องตองปฏิบัติขั้นตอนที่ระบุไวในมาตรา 190 ใหครบถวน เพื่อปองกันอํานาจฟองที่ไมจํากัด
ดังกลาว ซึ่งขั้นตอนที่ควรจะเปน พอสรุปไดดังนี้
1.1 กอนทําหนังสือสัญญา คณะรัฐมนตรีตอง
-เสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ
-ชี้แจงตอรัฐสภา ใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับหนังสือสัญญาซึ่งจะตองดําเนินไปตลอดจนกวาจะทําหนังสือสัญญาเสร็จสิ้น(ลงนาม)
1.2 รัฐสภาใหความเห็นชอบกรอบการเจรจา
1.3 ดําเนินการเจรจา
1.4 สรุปผลการเจรจาซึ่งจะไดมาซึ่งรางหนังสือสัญญาที่เห็นชอบรวมกันโดยไมแกไข
อีกตอไปแลว (final agreed text)
1.5 สวนราชการเจาของเรื่องเสนอรางหนังสือสัญญาที่เห็นชอบรวมกันแลวในขอ 1.4
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบการลงนาม
1.6 ลงนาม (โดยในหนังสือสัญญาตองมีเงื่อนไขระบุวาหนังสือสัญญาตองไดรับการ
ใหสัตยาบันจึงจะมีผลใชบังคับ)
อนึ่ง หากหนังสือสัญญามีขอบทระบุวามีผลใชบังคับเมื่อลงนาม จะลงนามในที่กลาว
ในขอนี้มิได แตจะตองเสนอรางหนังสือสัญญาดังกลาวในขอ 1.4 เพื่อใหคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบสงไปใหรัฐสภาใหความเห็นชอบกอน
1.7 คณะรัฐมนตรีเสนอหนังสือสัญญาที่ลงนามไวแลวหรือรางหนังสือสัญญาที่ยังไม
ลงนามตามขอ 1.6 แลวแตกรณีเพื่อขอความเห็นชอบของรัฐสภา
1.8 รัฐสภาจะตองพิจารณาหนังสือสัญญานั้นใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่
ไดรับเรื่องดังกลาว
1.9 รัฐสภาใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามขอ 1.7
1.10 กอนใหสัตยาบัน หรือใหความยินยอมที่จะผูกพันในหนังสิอสัญญานั้น
คณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และในกรณีที่
การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือผูประกอบการ
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ขนาดกลางและขนาดยอม คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบนั้น
อยางรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรม
1.11 รัฐบาลไทยใหสัตยาบัน หรือใหความยินยอมที่จะผูกพันในหนังสือสัญญานั้น
ตอไปได
4.6 การเปลี่ยนแปลงแนวทางการใหความเห็นทางกฎหมายระหวางประเทศ
1. เอกสารที่จะเขาขายเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ จะตองมี
องคประกอบครบถวนตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 6-7/2551 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2551 ซึ่งไดใหความหมายคําวา “หนังสือสัญญา” หมายถึง “ความตกลงระหวางประเทศทุก
ประเภทที่จัดทําขึ้นระหวางปรเทศไทยกับตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศในรูปแบบ
ที่เปนลายลักษณอักษร และอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาจะถูกบันทึกไว
ในเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่เกี่ยวพันกัน และไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไร” อันเปน
ความหมายที่สอดคลองกับนิยามของคําวา “treaty” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และสอดคลองกับที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยใหความหมายไวแลวในคํา
วินิจฉัยที่ 11/2542 และคําวินิจฉัยที่ 33/2543
การพิจารณาองคประกอบขางตน มีแนวทางเบื้องตน ดังนี้
1.1 “ความตกลงระหวางประเทศทุกประเภทที่จัดทําขึ้นระหวางประเทศไทย
กับตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ” หมายถึง เอกสารที่จัดทําระหวางประเทศไทย
รัฐบาลไทย หรือสวนราชการไทย ฝายหนึ่ง กับรัฐ รัฐบาล หรือหนวยงานรัฐบาลตางประเทศ
หรือกับองคการระหวางประเทศระดับรัฐบาล (Intergovernmental Organization) อีกฝายหนึ่ง
และไมรวมกรณีองคการเอกชนตางประเทศ (non-governmental organizations-NGOs)
1.2 “ในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษร” หมายถึง ไมรวมกรณีการตกลงกันดวย
13
วาจา
1.3 “อยูภายใตบังคับกฎหมายระหวางประเทศ” หมายถึง คูภาคีมีเจตนาตั้งแต
เริ่มแรกที่จะกอพันธกรณีทางกฎหมายที่บังคับไดภายใตกฎหมายระหวางประเทศ (public
13

คําแถลงดวยวาจาของประมุขของรัฐหรือรัฐมนตรีตางประเทศอาจผูกพันรัฐนัน้ ๆไดในฐานะการกระทํา
ฝายเดียว (unilateral act) แตไมใชในฐานะสนธิสัญญา ดังทีศ่ าลประจํายุติธรรมระหวางประเทศ(Permanent
Court of International Justice) ไดตัดสินเมื่อป ค.ศ.1933 ไดตดั สินในคดี Eastern Greenland วาคําแถลงดวย
วาจาของรัฐมนตรีตางประเทศนอรเวยใหกับทูตเดนมารกวานอรเวยจะไมกออุปสรรคในการทีเ่ ดนมารกอาง
อธิปไตยเหนือกรีนแลนดนั้นมีผลผูกพันนอรเวย
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international law) ไมใชกฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่ง (domestic/national/internal laws)
ดังนั้น จึงไมรวมเอกสารที่ระบุวาไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย หรือสัญญาที่ระบุใหใชกฎหมาย
ภายใน
1.4 “ไมวาจะถูกบันทึกไวในเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่เกี่ยวพันกัน”
หมายถึง อาจเปนเอกสารฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับ และอาจมีเอกสารผนวกหรือเเอกสารที่
เกี่ยวของนอกเหนือจากตัวบท เชน หนังสือแลกเปลี่ยน 2 ฉบับประกอบกันเปนความตกลง หรือ
ขอมติองคการระหวางประเทศที่เสนอเงื่อนไขความตกลงและระบุใหหนังสือตอบรับของรัฐ
สมาชิกประกอบกันเปนความตกลง เปนตน
1.5 “ไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไร” หมายถึง หนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญฯ อาจจะมีชื่อเรียกอยางไรก็ได ดังไดกลาวแลวในบทที่ 1
2. เอกสารที่แสดงเจตนารมณทางนโยบายและการเมือง ซึ่งไมมีการลงนาม ไมเปน
หนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ
3. เอกสารที่เปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 นาจะเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา
190 วรรคสองที่ตองขอความเห็นชอบของรัฐสภาดวยหรือไมนั้น มีขอพิจารณา ดังนี้
3.1 โดยที่ขณะนี้ยังไมมีกฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทํา
หนังสือสัญญาที่ตองขอความเห็นชอบของรัฐสภาตามที่รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 190 วรรคหา
กําหนด จึงตองใชแนวปฏิบัติที่ผานมาในเรื่องการจัดทําสนธิสัญญา กลาวคือ สวนราชการ
เจาของเรื่องจะเปนผูพิจารณาใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรี โดยสวนราชการที่เกี่ยวของตองให
ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวยวา รางหนังสือสัญญานั้นเปนหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 190 วรรคสองที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม ทั้งนี้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 เรื่องความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน
3.2 ในการพิจารณาใหความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรีขางตน ควรยึดแนวคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 6-7/2551 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เกี่ยวกับคําแถลงการณ
รวมไทย-กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 หนาที่ 23-24 ดังไดกลาวไดแลวในหัวขอการ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทําหนังสือสัญญาของไทยในป พ.ศ. 2550
3.3 กรมสนธิสัญญาฯ จะใหความเห็นทางกฎหมายในฐานะสวนราชการที่
เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาของสวนราชการเจาของเรื่องตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18
กันยายน 2551ดังกลาวดวยวาเอกสารนั้นๆ นาจะเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง
หรือไม เพราะเหตุใด ทั้งนี้ ความเห็นของกรมสนธิสัญญาฯ ไมมีผลผูกพันทางกฎหมายให
คณะรัฐมนตรีหรือสวนราชการตองปฏิบัติตาม
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4. ความตกลงยอย (subordinate agreements) ภายใตความตกลงแมบท (framework
agreement) ที่ไดลงนามกันไวแลว ตองพิจารณาแยกจากความตกลงแมบท วาเขาขายมาตรา
190 วรรค 2 หรือไม
5. เอกสารที่จะมีการลงนามไมวาระดับใดของสวนราชการ ไมวาจะเรียกชื่อเอกสาร
นั้นวาอยางไร บันทึกการประชุม บันทึกหารือ การแกไข การตออายุ การถอนตัว การบอกเลิก
หนังสือสัญญาใดๆ จะตองพิจารณามาตรา 190 และ 190 วรรค 2 ทั้งสิ้นกอนดําเนินการใหมีผล
ผูกพัน
6. การที่สวนราชการจะนํามติคณะรัฐมนตรีตางๆเหลานี้มาปฏิบัติจะตองพิจารณาคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 เสมอ หมายความวา มติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติลวงหนา
ไวใหสวนราชการมีอํานาจอนุมัติแทนคณะรัฐมนตรีไดนั้น ก็ตองสงเรื่องใหคณะรัฐมนตรีเปน
ผูพิจารณากอนวาเขาขายมาตรา 190 วรรค 2 หรือไม หากคณะรัฐมนตรีมีมติวาไมเขาขาย จึง
สงกลับมาใหสวนราชการนั้นๆอนุมัติไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอไปได
7. การวินิจฉัยวาเอกสารใดจะเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสองที่ตองขอ
ความเห็นชอบของรัฐสภา หรือไม เปนอํานาจของคณะรัฐมนตรี โดยพิจารณาความเห็นของ
สวนราชการเจาของเรื่องเปนหลัก เพราะเปนเรื่องการแบงแยกอํานาจระหวางฝายบริหาร กับนิติ
บัญญัติ ซึ่งหากมีขอขัดแยงระหวางอํานาจทั้งสองหรือมีปญหาในเรื่องนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดอัน
เปนที่สุดเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 190 วรรคหก
8. สนธิสัญญาที่นาจะเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง ตัวอยางเชน
- สนธิสัญญาสงเสริมและคุมครองการลงทุน เห็นวา นาจะเปนหนังสือสัญญา
ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผล
ผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ
- สนธิสัญญาความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ เห็นวา นาจะเปนหนังสือ
สัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมี
ผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ
- สนธิสัญญากําหนดเขตแดนทางบกหรือเขตทางทะเล หรือจัดตั้งพื้นที่พัฒนา
รวมในเขตทางทะเลที่อางสิทธิทับซอนกัน เห็นวาเปนหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณา
เขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตาม
หนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
- สนธิสัญญาภาษีซอน เห็นวาอาจมีผลกระทบตอการคา การลงทุน
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- สนธิสัญญาใหบริการขนสงทางอากาศ เห็นวาอาจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ
การคา และการลงทุน
- สนธิสัญญาการคา
- สนธิสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ เห็นวาอาจกระทบ
งบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ
- สนธิสัญญาเกีย่ วกับองคการระหวางประเทศ เชน กฎบัตร ความตกลงวาดวย
สํานักงานใหญระหวางรัฐบาลไทยกับองคการระหวางประเทศ เห็นวาอาจเปนหนังสือสัญญาที่
ตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับผลการเจรจาวามีขอบทใดที่จําเปนตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหปฏิบัติไดหรือไม
- สนธิสัญญาที่มีขอบทเกี่ยวกับหรือที่อาจมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอม
ทรัพยสินทางปญญา สิทธิมนุษยชน ภูมิปญญาทองถิ่น พันธพืชพันธสัตวทองถิ่น สิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร
- สนธิสัญญาการสรางสะพานขามแมน้ําระหวางประเทศ อาจจะมีผล
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย ฯลฯ
9. สนธิสัญญาที่ไมนาจะเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง ตัวอยางเชน
- สนธิสัญญาความรวมมือทางวัฒนธรรม เห็นวาไมนาจะเปนหนังสือสัญญา
ทั้ง 5 ประเภทตามมาตรา 190 วรรคสอง
- สนธิสัญญาความรวมมือทางวิชาการ การศึกษา วัฒนธรรม เห็นวาไมนาจะ
เปนหนังสือสัญญาทั้ง 5 ประเภทตามมาตรา 190 วรรคสอง เวนแตมีขอบทเกี่ยวกับทรัพยสินทาง
ปญญาที่อาจมีผลกระทบตอภูมิปญญาทองถิ่น พันธุพืชพันธืสัตวทองถิ่น หรือสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร ในกรณีนี้ก็นาจะเปนหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมของประเทศอยางกวางขวาง
- สนธิสัญญายกเวนการตรวจลงตรา เห็นวาไมนาจะเปนหนังสือสัญญาทั้ง 5
ประเภทตามมาตรา 190 วรรคสอง ฯลฯ
หมายเหตุ แมประเภทของสนธิสัญญาขางตน จะทําใหเขาใจไดวาสนธิสัญญาดังกลาว
ไมนาจะเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง แตทั้งนี้ จะตองพิจารณาสาระของ
สนธิสัญญานั้นประกอบอยางรอบคอบดวย เนื่องจากสาระของสนธิสัญญาบางฉบับ อาจทําให
ตีความไดวาสนธิสัญญานั้นเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง อาทิ สนธิสัญญา
ประเภทความรวมมือทางวิชาการหรือความรวมมือดานแลกเปลี่ยนขอสนเทศ แตมีขอบทวา
“The Parties will facilitate market access of audio-visual products through dialogue and
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consultation.” หรือมีขอบทที่คลายหรืออาจใหผลเชนเดียวกันกับ 1 ใน 6 ขอของคําพิพากษา
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 เชนในบันทึกความตกลงระหวางจังหวัดมีขอบทระบุวา “This
MOA and its implementation does not relate to , nor is intended to be a forum for discussion
and/or resolution of any boundary issues between Thailand and Cambodia” เพราะอาจคิด
ตอไปไดวาบันทึกความตกลงฉบับนี้อาจมีการกระทําแอบแฝงที่กระทบตอเขตแดน จึงไดระบุ
เชนนี้เพื่อจะไดไมผิดและอยูนอกกรอบมาตรา 190 เปนตน
10. เอกสารใดที่ไมมีการลงนาม หรือเอกสารที่ใชการลงมติรับรอง (adopt) โดยไมมี
การลงนาม จะไมมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ที่ระบุวา “โดยปกติหนังสือสัญญาที่ไมประสงคจะใหมีผลผูกพันตาม
กฎหมายนั้น ไมจําเปนตองลงนาม” ซึ่งเอกสารสวนใหญในขอนี้มักเปนเอกสารที่แสดง
เจตนารมยทางการเมืองหรือวิสัยทัศนของระดับผูนําประเทศ อนึ่ง เอกสารที่มีขอความระบุ
ทํานองวา “ This shall not be legally binding” ก็ไมมีผลผูกพันทางกฎหมายเชนกัน
11. เอกสารใดที่ตองลงนามหลังการเจรจา โดยผูเจรจาไมไดเตรียมตัวขออนุมัติจากตน
สังกัดหรือผูมีอํานาจมากอน ใหลงนามแบบ ad referendum หมายความวาลงนามโดยมีเงื่อนไข
วาจะยืนยันอีกครั้งในภายหลัง ซึ่งหากไมยืนยัน ก็เทากับวาไมไดลงนามมาตั้งแตตนและไมมีผล
ทางกฎหมาย ทั้งนี้ เปนไปตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ขอ 12 วรรค
2 (b) ที่ระบุวา
“1. The consent of a State to be bound by a Treaty is expressed by the
signature of its representative when :
…
2. For the purpose of Paragraph 1 :
(b) the signature ad referendum of a Treaty by a representative , if
confirmed by his State , constitute a full signature of the treaty.”
12. ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีคําสั่งที่ 61/2552 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552
แตงตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ ขึ้นเพื่อพิจารณาขอหารือตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยว
กับหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญฯ ประกอบดวย
-นายการุณ กิตติสถาพร
-นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
-นายเชาว สายเชื้อ
-นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
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-นายมีชัย ฤชุพันธ
-นายวิษณุ เครืองาม
-นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย
ดังนั้น คําสั่งนี้จึงเปนสิ่งยืนยันวาคณะรัฐมนตรีตองเปนผูพิจารณาตัดสินใจในฐานะฝาย
บริหารผูเปนหัวหนาของสวนราชการตางๆวาเอกสารนั้นๆเปนหนังสือสัญญาหรือไม และหาก
เปน จะเขาขายมาตรา 190 วรรค 2 ที่ตองขอรับความเห็นชอบของรัฐสภาดวยหรือไม
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
ปญหาการใชมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะยังคงมีตอไปหาก
ไมไดรับการแกไขเนื่องจากนักกฎหมายหรือนักรัฐศาสตรของไทยยังมีความเขาใจวาสิ่งที่
สมาชิกสภานิติบัญญัติอภิปรายกันในรัฐสภาหรือที่สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญพูดไวเกี่ยวกับ
ปญหาการทําหนังสือสัญญานั้นคือเจตนารมยของกฎหมาย (spirit of laws) ที่ออกมาใช ผูใช
กฎหมายจึงตองใชหรือตีความมาตรา 190 ไปตามเจตนารมยตามที่ไดอภิปรายทั้งหมดซึ่งแทจริง
แลวสิ่งที่พูดกันในสภาเปนเพี่ยงเจตนารมยของผูรางกฎหมายเทานั้น ไมใชเจตนารมยของ
กฎหมายที่แทจริง เพราะเมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลว เจตนารมยของกฎหมายจะอยูที่การ
พิจารณาถอยคําและบริบท (context) ของขอนั้นหรือมาตรานั้นๆในกฎหมายแตละประเภทซึ่งมี
วัตถุประสงคไมเหมือนกันเปนหลักมากกวาจะไปคนเจตนาของผูรางกฎหมายในสภา ความเห็น
ของผูอภิปรายในสภาจึงเปนเพียงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเวลาใชหรือตีความ
กฎหมายประเภทนั้นๆ เชน กฎหมายแพงและพาณิชยเปนกฎหมายที่มุงกําหนดความสัมพันธ
ระหวางคูสัญญาเอกชนที่ตองมีสถานะทางกฎหหมายเทาเทียมกัน จึงไดกําหนดกฎเกณทไว
อยางเทาเทียมกันทั้งสองฝายกอนที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ในขณะที่กฎหมาย
มหาชนมุงควบคุมความสัมพันธระวางรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ กับเอกชน เพราะรัฐและเจาหนาที่
ของรัฐตางก็มีอํานาจตอรองสูงกวาเอกชนเสมอ กฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดใน
การปกครองประเทศมุงคุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนอยางเทาเทียมกันหรือมุงคุมครอง
ประโยชนอันเปนสาธารณะ ดังนั้น จึงเห็นวาเจตนารมยของถอยคําในมาตรา 190 ก็มุงที่จะรักษา
สิทธิของประชาชนในการใหเขามีสวนรับรูการดําเนินนโยบายตางประเทศที่สําคัญแตก็มิใชทุก
เรื่องเพราะประชาชนก็ไดมอบความไววางใจใหรัฐบาลบริหารประเทศแลวก็ตองใหเสรีภาพแก
รัฐบาลที่จะดําเนินนโยบายดวย นอกจากนี้ระบบรัฐธรรมนูญของไทยตั้งแต พ.ศ.2475 เปนตน
มาไดวางระบบตรวจสอบอํานาจบริหารไวแลว โดยเฉพาะ การตั้งกระทูถาม การอภิปรายไม
ไววางใจรัฐบาล และการมีศาลปกครองเปนตน อยางไรก็ดี มาตรา 190 บัญญัติทางออกของ
ปญหาไวในมาตรา 190 วรรค 5 คือใหมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือ
สัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอยางกวางขวาง หรือที่มีผลผูกพัน
ดานการคา การลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
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กฎหมายฉบับนี้ รัฐบาลไดยกรางแลวชื่อวาพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการทํา
หนังสือสัญญา พ.ศ...ซึ่งมาตรา 4 บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีเปนผูกําหนดประเภทของหนังสือ
สัญญา 3 ประเภทใหมตามคําแนะนําของกระทรวงการตางประเทศ แลวแจงใหสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบ หากทั้งสองสภาไมทักทวงภายในกําหนดเวลา ก็ใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาได ในการปฎิบัติตามมาตรานี้จึงหมายความวารางพระราชบัญญัติฯเปดชอง
ใหอํานาจอธิปไตยทั้งสามมีสวนรวมกันกําหนดประเภทของหนังสือสัญญาที่จะตองเสนอ
รัฐสภา กระทรวงการตางประเทศจะตองเริ่มกระบวนการโดยการประชุมสวนราชการที่
เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อรวมกันพิจารณาวาหนังสือสัญญาของกระทรวงตางๆมีอะไรบางและ
ประเภทใดบางและเพราะเหตุใดที่จะตองเสนอขอรับความเห็นชอบของรัฐสภากอนดําเนินการ
ใหมีผลผูกพัน หรือ อาจรวมกันกําหนดเปนหลักเกณทองคประกอบของหนังสือสัญญาที่จะ
เขาขายมาตรา 190 วรรค 2 ก็ได เชน หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางกวางขวางหรือมีผลผูกพันการคา การลงทุนอยางมีนัยสําคัญ หมายถึง “หนังสือ
สัญญาทีม่ ีขอบทหรือมีผลเปนการเปดเสรีดานการคาสินคาและการคาบริการ และการลงทุน
เกินกวาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีไวแลวตามความตกลงการคาเสรี หรือตามความตกลงของ
องคการระหวางประเทศ” หรือ หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันงบประมาณอยางมีนัยสําคัญ
หมายถึง “หนังสือสัญญาที่มีขอบทหรือมีผลผูกพันงบประมาณของประเทศเกินกวา.........ลาน
บาทตอป” เปนตน
การที่รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมกําหนดคํานิยามใหชัดเจนลงไปวาอะไรคือหนังสือ
สัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอยางกวางขวางและอะไรคือ
หนังสือสัญญาที่ผูกพันการคา การลงทุนและงบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญก็
เพราะวาไมเคยมีแนวปฏิบัติที่เปนบรรทัดฐานมากอนในการกําหนดเชนนี้ แตอาจกําหนดเปน
แนวทางไดวาหนังสือสัญญาใดบางที่เขาลักษณะเปนหนังสือสัญญาดังกลาว และที่ให
กระทรวงการตางประเทศเปนผูแนะนําก็เพราะเปนสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการให
ความเห็นทางกฎหมายระหวางประเทศของสวนราชการตางๆมาโดยตลอดตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 1 ตุลาคม 2545 จึงนาจะมีประสบการณเกี่ยวกับการทําหนังสือสัญญา
มากกวาสวนราชการอื่นและยังมีเครือขายทั่วโลกที่จะหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมไดอยางเปน
ทางการ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ปรากฎตามภาคผนวก ซึ่งมีสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้
1. หนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภามี 5 ประเภท (มาตรา 4
วรรค 3)
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2. หนังสือสัญญา 3 ประเภทใหมใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามคําแนะนํา
ของกระทรวงการตางประเทศ (มาตรา 4 วรรค 3)
3.ใหหนวยงานที่รับผิดชอบและกระทรวงการตางประเทศรวมกันจัดทํากรอบการ
เจรจา (มาตรา 7)
4. กําหนดวิธีการศึกษาวิจัยกอนจัดทํากรอบการเจรจาสําหรับหนังสือสัญญาประเภทที่
4 และ 5 (มาตรา 10 -13)
5. กําหนดวิธีการใหประชาชนมีสวนรวมในการทําหนังสือสัญญา (มาตรา 7 มาตรา 9
มาตรา 13 มาตรา 14 มารตรา 15 และมาตรา 17)
6. กําหนดวิธีศึกษาผลกระทบของการจัดทําหนังสือสัญญาและมาตรการแกไขเยียวยา
สําหรับหนังสือสัญญาประเภทที่ 4 และ 5 (มาตรา 10 –13 และมาตรา 17)
7. กําหนดใหกระทรวงการตางประเทศมีฐานขอมูลหนังสือสัญญาเพื่อใหประชาชน
ตรวจดูและทําสําเนาไดเอง (มาตรา 18)
แมวาจะมีกฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการทําหนังสือสัญญาตามมาตรา
190 วรรค 5 ก็ไมมีหลักประกันใดวากฎหมายดังกลาวจะแกปญหามาตรา 190 ไดทั้งหมด และ
อาจเปนการเหมาะสมที่ควรตองพิจารณาการแกไขมาตรา 190 ไวดวย
ขอเสนอแกไขมาตรา 190
1. วรรค 1 คงเดิม
2. แกไขวรรค 2 เปน “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือพื้นที่
นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา
หรือมีบทหรือมีผลเปนการเปดเสรีดานการคาหรือการลงทุนตองไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา”
เหตุผล หนังสือสัญญาทั้ง 3 ประเภทที่เคยมีมาในกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยมาโดย
ตลอดตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาควรคงไวเชนเดิม และเพิ่มหนังสือสัญญาประเภทที่
4 คือ “หนังสือสัญญาที่มีบทหรือมีผลเปนการเปดเสรีดานการคาหรือการลงทุน” แทน
“หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง
กวางขวางหรือมีผลผูกพันการคา การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ”
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจนวาหนังสือสัญญาเขตการคาเสรี (FTA) และหนังสือสัญญาอื่นใดที่
มีผลหรือเล็งเห็นไดวาอาจมีผลเทากับการเปดเสรีดานการคาและการลงทุนจะตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภา โดยไมตองพิจารณาวาจะมีผลกระทบหรือมีผลผูกพันในดานใดหรือไม
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1. ตัดวรรค 3 วรรค 4 และวรรค 5 ออก เพราะเปนขั้นตอนที่ซับซอนเกินไปในทาง
ปฏิบัติและไมยืดหยุนในการเจรจาระหวางประเทศของฝายบริหาร (act of State) และกฎหมาย
วาดวยการกําหนดขั้นตอนฯการทําหนังสือสัญญาก็ไมจําเปนตองมี
2. คงขอความวรรค 6 ของมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯไว
3. ตัดมาตรา 303 (3) และมาตรา 305(5) ของรัฐธรรมนูญฯออก เนื่องจากตัดวรรค 5
ของมาตรา 190 ออกแลว
4. สําหรับวิธีการเผยแพรใหประชาชนทราบเกี่ยวกับสาระสําคัญของหนังสือสัญญา
และการรับฟงความเห็นของประชาชนทั้งกอนและหลังการทําหนังสือสัญญา การศึกษาวิจัย
และการเยียวยาความเสียหายอาจกําหนดไวเปนมติคณะรัฐมนตรีหรือระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีเพื่อใหสวนราชการทั้งหมดปฏิบัติ
อนึ่ง ขอเสนอแกไขมาตรา 190 ดังกลาวอาจอาจทําใหประชาชนรูสึกทันทีวารัฐบาลใช
การแกไขมาตรานี้บังหนาเพื่อแกไขมาตราอื่นที่เปนเปาหมายทางการเมืองมากกวาการทํา
หนังสือสัญญาและอาจเกิดความไมไววางใจรัฐบาลจนนําไปสูชนวนความขัดแยงและความ
รุนแรงในประเด็นเดิมๆเหมือนที่ผานมาอีก นอกจากนี้กระบวนการเปดเสรีการคามักทําใหกลุม
ผูกขาดภาคการผลิตและภาคบริการเสียประโยชนเพราะมาตรา 190 สามารถใชเปนเครื่องมือ
ทางการเมืองของกลุมดังกลาวไดปนอยางดีซึ่งคงแสดงออกหรือสรางพันธมิตรกับผูยกราง
มาตรานี้เพื่อไมใหมีการแกไขใดๆ
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ภาคผนวก ก.
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยเกี่ยวกับการทําหนังสือสัญญา
: พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงครามทํา
หนังสือสัญญาสันติภาพสงบศึก และทําหนังสือสัญญาอื่นๆ กับนานาประเทศ
การประกาศสงครามนั้น จะทรงทําตอเมื่อไมขัดแกบทบัญญัติแหงกติกา
สันติบาตชาติ
หนังสือสัญญาใดๆ มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตตสยาม หรือจะตองออก
พระราชบัญญัติเพื่อใหเปนไปตามสัญญาไซร ทานวาตองไดรับความเห็นชอบ
ของสภาผูแทนราษฎร

- ป 2475 (ม. 54)

: การเจรจาการเมืองกับตางประเทศเปนหนาที่ของกรรมการ
ผูแทนราษฎร และกรรมการอาจตั้งผูแทนอื่นเพื่อการนี้ได
การเจรจาไดดําเนินไปประการใดใหกรรมการรายงานกราบ
บังคมทูลกษัตริยทรงทราบ
การใหสัตยาบันสัญญาทางพระราชไมตรี เปนพระราขอํานาจของ
กษัตริย แตจะทรงใชอํานาจนี้ตามคําแนะนําของกรรมการราษฎร

- ป 2475 (ม.36)

: พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตอํานาจรัฐหรือ
จะตองออกพราะราชบัญญัติเพื่อใหเปนไปตามสัญญาตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา

- ป 2538 แกไขป 2534
(ม. 181)
- ป 2534 (ม. 178)
- ป 2540 (ม. 224)
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: พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอธิปไตย
แหงชาติ หรือจะตองออกพราะราชบัญญัติเพื่อใหเปนไปตามสัญญาตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา
: พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันติภาพสงบศึกและทําหนังสือสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอธิปไตย
แหงชาติ หรือจะตองออกพราะราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา หรือ
สนธิสัญญาพันธมิตรทางทหารตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
: พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันติภาพสงบศึก และทําหนังสือสัญญาอื่นกับนานาประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือจะตองออก
พระราชบัญญัติเพื่อใหเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
: พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันติภาพสงบศึก และทําหนังสือสัญญาอื่นกับนานาประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือจะตองออก
พระราชบัญญัติเพื่อใหเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของสภา
ผูแทนราษฎร

- ป 2521 (ม. 162)

- ป 2517 (ม. 195)

- ป 2511 (ม. 150)
- ป 2492 (ม. 154)
- ป 2489 (ม. 76)

- ป 2517 (ม. 195)
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: พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สงบศึก และทําหนังสือสัญญาอื่นๆ กับนานาประเทศ
: ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญการปกครองนี้บังคับแกกรณี
ใด ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย
ในการมีปญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยกรณีใดตามความในวรรคหนึ่ง
เกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือเกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรี
ขอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติวินิจฉัย ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติวินิจฉัยชี้ขาด
: ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ให
วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย
ในกรณีปญหาเกี่ยวแกการวินิจฉัยกรณีใดตามความในวรรคกอน
เกิดขึ้นในวงงานของสภาหรือเกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีขอใหสภาวินิจฉัยให
สภาวินิจฉัยชี้ขาด

- ป 2490 (ม. 84)

- ป 2534 (ม. 30)
- ป 2520 (ม. 30)
- ป 2515 (ม. 22)

- ป 2502 (ม. 20)

ภาคผนวก ข.
มาตรา 190
พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก
และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่ง ประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวาง ประเทศ หรือ
จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความ
มั่นคง ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การ
ลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ อยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ใน
การนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว
กอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวาง ประเทศ ตาม
วรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และ
ตอง ชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ ใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการ
เจรจาตอรัฐสภา เพื่อขอความเห็นชอบดวย
เมื่ อ ลงนามในหนั ง สื อ สั ญ ญาตามวรรคสองแล ว ก อ นที่ จ ะแสดงเจตนาให มี ผ ลผู ก พั น
คณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และในกรณีที่
การปฏิบัติ ตามหนังสือสัญญาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือผูประกอบการ
ขนาด กลางและขนาดยอม คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
นั้นอยางรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรม
ใหมีกฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีผล กระทบ ตอ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา
หรือการลงทุน อยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติ
ตาม หนังสือสัญญาดังกลาวโดยคํานึงถึงความเปนธรรมระหวางผูที่ไดประโยชนกับ ผูที่ไดรับ
ผลกระทบ จากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป
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ในกรณีที่มีปญหาตามวรรคสอง ใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยให
นําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใชบังคับกับการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญโดย
อนุโลม

ภาคผนวก ค
-รางพระราชบัญญัติ
ขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญา
พ.ศ. ....

-------------.........................................
..........................................
..........................................
…………………………………………………………………………………............
..........................................................
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญา
........................................................................................................................................
..........................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือ
สัญญา พ.ศ. ...”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ใ ห ใ ชบัง คับ ตั้ง แตวั นถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“หนั ง สื อ สั ญญา” หมายความวา ความตกลงเป นหนัง สือ ระหวา งรัฐบาลไทยหรื อ
ราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลตางประเทศ รัฐตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ ซึ่ง
กอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาจะมีชื่อเรียกวาอยางไร
“รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวา รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่รับผิดชอบ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ การจัดทําหนังสือสัญญาดังตอไปนี้ ใหดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่ง
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ
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(๒) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา
(๓) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ
(๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ

อยางกวางขวาง
(๕) หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ มี ผ ลผู ก พั น ด า นการค า หรื อ การลงทุ น ของประเทศอย า งมี
นัยสําคัญ
หนั ง สื อ สั ญ ญาใดเป น หนั ง สื อ สั ญ ญาตาม (๓) (๔) หรื อ (๕) ให เ ป น ไปตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดตามขอเสนอแนะของกระทรวงการตางประเทศ
การกําหนดตามวรรคสองเมื่อไดแจงใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบเปนเวลา
สิบหาวัน และสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามิไดมีหนังสือทักทวง ใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและใชบังคับได
กําหนดตามวรรคสามใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของรัฐสภา
มาตรา ๕ หนังสือสัญญาอื่นที่มิใชหนังสือสัญญาตามมาตรา ๔ จะมีขั้นตอนวิธีการ
และหลักเกณฑในการจัดทําอยางไร ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖ หนวยงานของรัฐที่มิไดรับมอบอํานาจจากคณะรัฐมนตรีจะทําความตกลง
กับรัฐบาลตางประเทศ รัฐตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐ
ตางประเทศ ใหมีผลเชนเดียวกับหนังสือสัญญาตามมาตรา ๔ มิได
มาตรา ๗ ในการจัดทําหนังสือสัญญาตามมาตรา ๔ ถามีกรณีที่จะตองดําเนินการเจรจา
ใหหนวยงานที่รับผิดชอบและกระทรวงการตางประเทศรวมกันจัดทํากรอบการเจรจาเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอรัฐสภาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการเจรจา พรอมทั้งเผยแพร
กรอบการเจรจาใหประชาชนทราบโดยทั่วไป และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
กรอบการเจรจาเพื่อประกอบการดําเนินการตอไป
ในกรณีที่หนังสือสัญญาตามวรรคหนึ่งเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๔(๔) หรือ (๕)
หนวยงานที่รับผิดชอบตองจัดใหมีการศึกษาวิจัยตามมาตรา ๑๐ และเผยแพรรายงานผลการ
ศึ ก ษาวิ จัย และจั ดการรั บ ฟ ง ความคิ ดเห็น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ รายงานผลการศึก ษาวิจั ย
ดังกลาวตามมาตรา ๑๓ และใหคณะรัฐมนตรีเสนอผลการศึกษาวิจัยและการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับรายงานผลการศึกษาวิจัยดังกลาวตอรัฐสภาพรอมกับกรอบการเจรจา
ในกรณีที่รัฐบาลไทยหรือราชอาณาจักรไทยมิไดเขารวมการเจรจาเพื่อจัดทําหนังสือ
สัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทําและเผยแพรสรุปสาระสําคัญของหนังสือ
สั ญ ญานั้ น ให ป ระชาชนทราบโดยทั่ ว ไป และรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนเพื่ อ
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ประกอบการพิจารณากอนลงนามในหนังสือสัญญา หรือกอนแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตาม
หนังสือสัญญานั้น แลวแตกรณี
มาตรา ๘ ความในมาตรา ๗ มิใหใชบังคับในกรณีการเปดเผยขอมูลใดๆเกี่ยวกับการเจ
ราจาจะเสียหายตอประโยชนสวนรวมของประเทศหรือประชาชน หรือตอความมั่นคงของชาติ
มาตรา ๙ การเผยแพรขอมูลและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา ๗ ให
กระทําผานระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงานที่รับผิดชอบ ในการนี้รัฐมนตรีเจาสังกัด
อาจกําหนดใหดําเนินการโดยวิธีอื่นดวยก็ได
ผูแสดงความคิดเห็นตองระบุชื่อและที่อยูที่แทจริง และถาเปนบุคคลธรรมดาตองระบุ
ชื่อสกุลและเลขประจําตัวประชาชนดวย
มาตรา ๑๐ กอนจัดทํากรอบการเจรจาเพื่อจัดทําหนังสือสัญญาตามมาตรา ๔ (๔) หรือ
(๕) หนวยงานที่รับผิดชอบตองจัดใหมีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ ตลอดจนผลผูกพัน
ดานการคาหรือการลงทุน และผลกระทบตอบุคคลหากมีการทําหนังสือสัญญา
(๒) แนวทางปองกัน แกไข หรือเยีย วยาผลกระทบดัง กลา วโดยคํานึงถึงความเปน
ธรรมระหวางผูที่ไดรับประโยชนกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้น
และประชาชนทั่วไป
การศึกษาวิจัยตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยหนวยงานหรือองคกรที่มีความเปนอิสระ
ในการดําเนินงาน และผูซึ่งหนวยงานหรือองคกรนั้นมอบหมายใหดําเนินการศึกษาวิจัยตองไม
มีประโยชนไดเสียเปนการสวนตัวหรือมีอคติในเรื่องที่ดําเนินการศึกษาวิจัย
คาตอบแทนการศึกษาวิจัย ใหเปนไปตามอัตราที่รัฐมนตรีเจาสังกัดประกาศกําหนด
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่เคยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดทําหนังสือสัญญาตามมาตรา ๔
(๔) หรือ (๕) ไวแลว หากรายงานผลการศึกษาวิจัยดังกลาวมีรายละเอียดตามมาตรา ๑๐ วรรค
หนึ่ง และผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการการศึกษาวิจัยมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง
หนวยงานที่รับผิดชอบอาจถือวารายงานผลการศึกษาวิจัยดังกลาวเปนรายงานผลการศึกษาวิจัย
ตามมาตรา ๑๐ โดยไมตองจัดใหมีการศึกษาวิจัยขึ้นใหมก็ได ทั้งนี้ เมื่อไดรับความยินยอมจาก
เจาของลิขสิทธิ์ในรายงานผลการศึกษาวิจัยนั้นแลว
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ไมมีหนวยงานหรือองคกรใดรับดําเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดทําหนังสือสัญญาตามมาตรา ๔ (๔) หรือ (๕) หรือหนวยงานหรือองคกรที่รับดําเนินการ
ศึก ษาวิ จัย ไม ป ระสงค จะดํ า เนินการศึก ษาวิจัย ตอไปและไมมีหนวยงานหรือองคก รอื่นรับ
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ดําเนินการศึกษาวิจัยตอ หากเปนกรณีที่ยังไมมีผูใดดําเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดทํา
หนังสือสัญญานั้นมากอน ใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการศึกษาวิจัยเอง
มาตรา ๑๓ ใหหนวยงานที่รับผิดชอบเผยแพรรายงานผลการศึกษาวิจัยและจัดการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรายงานผลการศึกษาวิจัยดังกลาวผานระบบเครือขาย
สารสนเทศของหนวยงานที่รับผิดชอบ ในการนี้ รัฐมนตรีเจาสังกัดอาจกําหนดใหดําเนินการ
โดยวิธีอื่นดวยก็ได
ให นํ า ความในมาตรา ๙ วรรคสอง มาใช บั ง คั บ กั บ การแสดงความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนตามมาตรานี้ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ในการเจรจาเพื่อจัดทํา หนัง สือสัญญา ใหหนว ยงานที่รับ ผิดชอบและ
กระทรวงการตางประเทศดําเนินการรวมกัน ในกรณีที่เปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๔ (๔)
หรือ (๕) ใหพิจารณาผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกรอบการเจรจาตาม
มาตรา ๗ วรรคหนึ่ ง และผลการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ เ สนอต อ รั ฐ สภาตามมาตรา ๗ วรรคสอง
ประกอบการเจรจาดวย
ภายใต บั ง คั บ มาตรา ๘ เมื่ อ การเจรจาเสร็ จ สิ้ น ลง ให ห น ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบและ
กระทรวงการต า งประเทศเผยแพร ส รุ ป ผลการเจรจาต อ ประชาชนผ า นระบบเครื อ ข า ย
สารสนเทศของหนวยงานที่รับผิดชอบและกระทรวงการตางประเทศ และใหรัฐมนตรีเจาสังกัด
เสนอผลการเจรจาตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหค วามเห็นชอบและอนุมัติการลงนามในหนังสือ
สัญญา
มาตรา ๑๕ หนังสือสัญญาใดที่มีผลใชบังคับเมื่อมีการลงนามโดยไมตองแสดงเจตนา
ใหมีผลผูกพันในภายหลัง คณะรัฐมนตรีตองเสนอหนังสือสัญญานั้นตอรัฐสภาเพื่อใหความ
เห็นชอบกอนลงนาม
หนังสือสัญญาใดที่มีผลใชบังคับเมื่อมีการแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันกอนแสดงเจตนา
ให มี ผ ลผู ก พั น ดั ง กล า ว ให ค ณะรั ฐ มนตรี เ สนอหนั ง สื อ สั ญ ญานั้ น ต อ รั ฐ สภาเพื่ อ ให ค วาม
เห็นชอบ
ในการเสนอหนั ง สื อ สั ญ ญาต อ รั ฐ สภาเพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบตามมาตรานี้ ใ ห
คณะรัฐมนตรีเผยแพรรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้นใหประชาชนทราบโดยทั่วไปดวย โดย
ผานระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงานที่รับผิดชอบและกระทรวงการตางประเทศ
มาตรา ๑๖ หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ มี ผ ลใช บั ง คั บ แล ว ให ป ระกาศในระบบเครื อ ข า ย
สารสนเทศของหนวยงานที่รับผิดชอบและกระทรวงการตางประเทศ
ใหนําความในมาตรา ๘ มาใชบังคับกับการประกาศตามมาตรานี้ดวยโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๗ เมื่อหนังสือสัญญามีผลใชบังคับแลว ใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดใหมี
การศึกษาผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาที่มีตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมของประเทศ ตลอดจนผลผูกพันดานการคาหรือการลงทุน และผลกระทบตอบุคคล และ
ใหเสนอแนะมาตรการแกไขหรือเยียวยาผลกระทบดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มาตรการแกไขหรือเยียวยาผลกระทบตามวรรคหนึ่งตองรวดเร็ว เหมาะสม และเปน
ธรรม และต อ งรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผู ไ ด รั บ ผลกระทบดั ง กล า วและประชาชนทั่ ว ไป
ประกอบดวย
ให ห น ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเผยแพร ม าตรการแก ไ ขหรื อ เยี ย วยาผลกระทบที่
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวใหประชาชนทราบโดยทั่วไป รวมทั้งเผยแพรผานระบบ
เครือขายสารสนเทศของหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
เพื่อใหการแกไขหรือเยียวยาผลกระทบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหหนวยงานที่
ตองดําเนินการตามมาตรการแกไขหรือเยียวยาผลกระทบดังกลาวรายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะรัฐมนตรีอยางนอยทุกรอบสามเดือน
มาตรา ๑๘ ใหกระทรวงการตางประเทศจัดใหมีฐานขอมูลหนังสือสัญญาเพื่อรวบรวม
และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่รัฐบาลไทยหรือราชอาณาจักรไทยเปนภาคีผาน
ระบบเครือขายสารสนเทศของกระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดูและ
ทําสําเนาขอมูลดังกลาวผานระบบเครือขายสารสนเทศนั้นไดเอง
ใหนําความในมาตรา ๘ มาใชบังคับกับการเผยแพรขอมูลตามมาตรานี้ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ การดําเนินการเพื่อจัดทําหนังสือสัญญาใดที่รัฐบาลไทยหรือราชอาณาจักร
ไทยยังมิไดแสดงเจตนาใหมีผลผูกพัน ใหดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัตินี้และใหถือวา
การดําเนินการที่ไดทําไปแลวเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แลว
มาตรา ๒๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
..............................................
นายกรัฐมนตรี
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