ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
โดย นางสาวจุฬารัตน์ ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำ
หนังสือสัญญา พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*
ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บรรจุ
เข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีได้ขอถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมยินยอม
ให้ถอนได้ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๓
		 ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือ
สัญญา พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา
เหตุผล
โดยที่ ม าตรา ๑๙๐ วรรคห้ า ประกอบกั บ มาตรา ๓๐๓ (๓) ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้มีกฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพัน
ด้านการค้าหรือการลงทุนอย่างมีนยั สำคัญ รวมทัง้ การแก้ไขหรือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั ิ
ตามหนั
		 งสือสัญญาดังกล่าว  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
		

*ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒.
จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

๕๕

ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....

ค.  สาระสำคัญโดยสรุป
๑. บทนิยาม
				 “หนังสือสัญญา” หมายความว่า ความตกลงเป็นหนังสือระหว่างรัฐบาลไทยหรือ
ราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลต่างประเทศ รัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศซึ่งก่อให้เกิด
พันธกรณีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร
				 “รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
				 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
			 ๒. ลักษณะของหนังสือสัญญาทีจ่ ะต้องทำตามขัน้ ตอนและวิธกี ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้
การจั ด ทำหนั ง สื อ สั ญ ญาดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ ด ำเนิ น การตามขั้ น ตอนและวิ ธี ก าร
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
(๒) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา
(๓) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
(๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อย่างกว้างขวาง
				 (๕) หนังสือสัญญาทีม่ ผี ลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างมีนยั สำคัญ
หนังสือสัญญาในที่นี้ไม่รวมถึงหนังสือสัญญากู้เงินหรือค้ำประกันเงินกู้ที่รัฐบาลไทย
หรือราชอาณาจักรไทยทำขึ้นตามกฎหมายที่ให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะหรือเป็นการทั่วไป
หนังสือสัญญา ตาม (๓) (๔) หรือ (๕) ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตาม
ข้อเสนอแนะของกระทรวงการต่างประเทศ
การกำหนดเมื่อได้แจ้งให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบเป็นเวลา ๑๕ วัน และ
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาไม่ได้มีหนังสือทักท้วง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้
โดยกำหนดเวลาดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุมของรัฐสภา (มาตรา ๔)
หน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้รับมอบอำนาจจากคณะรัฐมนตรีจะทำความตกลงกับรัฐบาล
ต่างประเทศ รัฐต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ ให้มีผล
เช่นเดียวกับหนังสือสัญญาตามมาตรา ๔ มิได้ (มาตรา ๖)
		 ๓. กระบวนการจัดทำหนังสือสัญญา
ในการจัดทำหนังสือสัญญาตามมาตรา ๔ ถ้ามีกรณีที่จะต้องดำเนินการเจรจา ให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบและกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันจัดทำกรอบการเจรจาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่ อ นำเสนอรั ฐ สภาให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นดำเนิ น การเจรจาพร้ อ มทั้ ง เผยแพร่ ก รอบการเจรจา
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับกรอบการเจรจาเพือ่ ประกอบ
การดำเนินการต่อไป
		

๕๖
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
			 ในกรณีที่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๔ (๔) หรือ (๕) หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดให้
มีการศึกษาวิจัยตามมาตรา ๑๐ และเผยแพร่รายงานผลการศึกษาวิจัยและจัดการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับรายงานผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวตามมาตรา ๑๓ และให้คณะรัฐมนตรีเสนอ
รายงานผลการศึกษาวิจยั และผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับรายงานผลการศึกษาวิจยั
ดังกล่าวต่อรัฐสภาพร้อมกับกรอบการเจรจา
ในกรณี ที่ รั ฐ บาลไทยหรื อ ราชอาณาจั ก รไทยมิ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มการเจรจาเพื่ อ จั ด ทำ
หนังสือสัญญาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำและเผยแพร่สรุปสาระสำคัญของหนังสือสัญญานั้น
ให้ ป ระชาชนทราบโดยทั่วไป และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณา
ก่ อ นลงนามในหนั ง สื อ สั ญ ญา หรื อ ก่ อ นแสดงเจตนาให้ มี ผ ลผู ก พั น ตามหนั ง สื อ สั ญ ญานั้ น
แล้วแต่กรณี (มาตรา ๗)
			 ๔. การเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
				 ๔.๑ หลักการในมาตรา ๗ ไม่ให้นำมาใช้บังคับกับการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ เกี่ ย วกั บ
การเจรจาที่จะเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศหรือประชาชน หรือต่อความมั่นคงของชาติ
(มาตรา ๘)
				 ๔.๒ การเผยแพร่ขอ้ มูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา ๗ ให้กระทำ
ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดอาจกำหนดให้ดำเนินการ
โดยวิธีอื่นด้วยก็ได้ ผู้แสดงความคิดเห็นต้องระบุชื่อและที่อยู่ที่แท้จริง และถ้าเป็นบุคคลธรรมดา
ต้องระบุชื่อสกุลและเลขประจำตัวประชาชนด้วย (มาตรา ๙)
			 ๕. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือสัญญา
				 ๕.๑ ก่ อ นจั ด ทำกรอบการเจรจาเพื่ อ จั ด ทำหนั ง สื อ สั ญ ญาตามมาตรา ๔ (๔)
หรือ (๕) หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ ตลอดจน
ผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนของประเทศ และผลกระทบต่อบุคคลหากมีการทำหนังสือสัญญา
(๒) แนวทางป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาผลกระทบดังกล่าวโดยคำนึงถึงความ
เป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและ
ประชาชนทั่วไป
				 การศึ ก ษาวิ จัย ดั ง กล่ า วให้ ก ระทำโดยหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่มีค วามเป็ น อิ ส ระ
ในการดำเนินงาน และผูซ้ ง่ึ หน่วยงานหรือองค์กรนัน้ มอบหมายให้ดำเนินการศึกษาวิจยั ต้องไม่มปี ระโยชน์
ได้เสียเป็นการส่วนตัวหรือมีอคติในเรื่องที่ดำเนินการศึกษาวิจัย (มาตรา ๑๐)
๕.๒ ในกรณีที่เคยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือสัญญาตามมาตรา ๔ (๔)
หรือ (๕) ไว้แล้ว หากรายงานผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวมีรายละเอียดตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และ
ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการศึกษาวิจัยมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อาจถือว่ารายงานผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวเป็นรายงานผลการศึกษาวิจัยตามมาตรา ๑๐ โดยไม่ต้อง
จั ด ให้ มี ก ารศึกษาวิจัยขึ้นใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในรายงาน
ผลการศึกษาวิจัยนั้นแล้ว (มาตรา ๑๑)
				 ๕.๓ ในกรณีท่ไี ม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดรับดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำ
หนังสือสัญญาตามมาตรา ๔ (๔) หรือ (๕) หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่รับดำเนินการศึกษาวิจัย
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ไม่ประสงค์จะดำเนินการวิจัยต่อไปและไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรอื่นรับดำเนินการศึกษาวิจัยต่อ
หากเป็ น กรณี ที่ ยั ง ไม่ มี ผู้ ใ ดดำเนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การจั ด ทำหนั ง สื อ สั ญ ญานั้ น มาก่ อ น
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการศึกษาวิจัยเอง (มาตรา ๑๒)
				 ๕.๔ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเผยแพร่รายงานผลการศึกษาวิจัยและจัดการรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ รายงานผลการศึ ก ษาวิ จั ย ดั ง กล่ า วผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการนี้ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดอาจกำหนดให้ดำเนินการโดยวิธีอื่น
ด้วยก็ได้ (มาตรา ๑๓)
				 ๕.๕ ในการเจรจาเพื่อจัดทำหนังสือสัญญา ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและกระทรวง
การต่างประเทศดำเนินการร่วมกัน ในกรณีที่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๔ (๔) หรือ (๕) ให้พิจารณา
ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกรอบการเจรจาตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และ
ผลการศึกษาวิจัยที่เสนอต่อรัฐสภาตามมาตรา ๗ วรรคสองประกอบการเจรจาด้วย
					ภายใต้บังคับมาตรา ๘ เมื่อการเจรจาเสร็จสิ้นลงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและ
กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่สรุปผลการเจรจาต่อประชาชนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบและกระทรวงการต่างประเทศ และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอผลการเจรจา
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามในหนังสือสัญญา (มาตรา ๑๔)
			 ๖. การลงนามในหนังสือสัญญา
				 ๖.๑ ถ้าหนังสือสัญญาใดที่มีผลใช้บังคับเมื่อมีการลงนามโดยไม่ต้องแสดงเจตนาให้มี
ผลผูกพันในภายหลัง คณะรัฐมนตรีต้องเสนอหนังสือสัญญานั้นต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อนการลงนาม
				 ๖.๒   ถ้าหนังสือสัญญาใดทีม่ ผี ลใช้บงั คับเมือ่ มีการแสดงเจตนาให้มผี ลผูกพัน ก่อนแสดง
เจตนาให้มีผลผูกพันดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีเสนอหนังสือสัญญานั้นต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ
				 ๖.๓  ในการเสนอหนังสือสัญญาต่อรัฐสภาเพือ่ ให้ความเห็นชอบตามมาตรานี้ ให้คณะรัฐมนตรี
เผยแพร่รายละเอียดของหนังสือสัญญานั้นให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปด้วย โดยผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศของหน่วยงานที่รับผิดชอบและกระทรวงการต่างประเทศ (มาตรา ๑๕)
หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ล้ ว ให้ ป ระกาศในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบและกระทรวงการต่างประเทศ (มาตรา ๑๖)
			 ๗. การแก้ไขหรือเยียวยาผลกระทบจากการปฏิบัติตามสัญญา
				 ๗.๑ เมื่อหนังสือสัญญามีผลใช้บังคับแล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการศึกษา
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาที่มีต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
ตลอดจนผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนของประเทศ และผลกระทบต่อบุคคล และให้เสนอแนะ
มาตรการแก้ไขหรือเยียวยาผลกระทบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา มาตรการแก้ไขหรือเยียวยา
ผลกระทบดังกล่าวต้องรวดเร็ว เหมาะสมและเป็นธรรม และต้องรับฟังความคิดเห็นของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
ดังกล่าวและประชาชนทั่วไปประกอบด้วย
๕๘
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
๗.๒ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเผยแพร่มาตรการแก้ไขหรือเยียวยาผลกระทบที่
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป รวมทั้งเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และเพื่อให้การแก้ไขหรือเยียวยาผลกระทบเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานที่ต้องดำเนินการตามมาตรการแก้ไขหรือเยียวยาผลกระทบดังกล่าว
รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกรอบ ๓ เดือน (มาตรา ๑๗)
				 ๗.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดให้มีฐานข้อมูลหนังสือสัญญาเพื่อรวบรวมและ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่รัฐบาลไทยหรือราชอาณาจักรไทยเป็นภาคีผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูและทำสำเนาข้อมูล
ดังกล่าวผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศนั้นได้เอง (มาตรา ๑๘)
			 ๘. บทเฉพาะกาล
การดำเนินการเพื่อจัดทำหนังสือสัญญาใดที่รัฐบาลไทยหรือราชอาณาจักรไทยยังมิได้
แสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน ให้ดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้และให้ถือว่าการดำเนินการที่ได้
ทำไปแล้วเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว (มาตรา ๑๙)
			 ๙. ผู้รักษาการตามกฎหมาย
				 ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี (มาตรา ๒๐)
		
		
ท่านผูอ้ า่ นวารสาร “จุลนิต”ิ ผูใ้ ดมีความประสงค์ตอ้ งการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซด์ ดังนี้  :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   
www.parliament.go.th
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
www.senate.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
www.krisdika.go.th
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี        
www.cabinet.thaigov.go.th
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