
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๑๔๓

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ปจจุบันประเด็นการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ 
เพื่อกำหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญมาทำหนาที่จัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม กำลังเปนประเด็นที่
ไดรบัความสนใจและวพิากษวจิารณกันอยางกวางขวาง โดยหลายฝายมคีวามเหน็วาประเดน็ดงักลาวนี้
อาจจะขยายตัวกลายเปนความขัดแยงคร้ังใหมในสังคมไทย และอาจจะนำไปสูการตอสูทางการเมืองท่ีรุนแรง
อยางเชนในอดีตอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะในสังคมไทยยังมีความคิดเห็นที่ยังแตกตางและหลากหลาย
เก่ียวกบัเรือ่งดงักลาว กลาวคอื มทีัง้ฝายทีเ่หน็ดวยและไมเหน็ดวยกบัการทีจ่ะใหมกีารจดัทำรฐัธรรมนญู
ฉบับใหม มีท้ังฝายท่ีเห็นวากอนท่ีจะมีการดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ัน สมควรท่ีจะมีการ
สอบถามประชามติจากประชาชนกอน ในขณะที่การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ของรัฐสภาก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกตางและหลากหลาย
เชนเดียวกัน 

สำหรับคอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบบันี ้ผูเขยีนไมขอท่ีจะแสดงความคิดเห็นหรือวพิากษวจิารณ
ในประเด็นดังกลาว แตใครขอนำเสนอประเด็นเก่ียวกับ “การทำหนังสอืสญัญาระหวางประเทศ” ซึง่มคีวาม
สำคญัและไดมกีารบญัญตัไิวในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเกือบทกุฉบบั โดยผูเขยีนจะไดกลาวถงึ
หลักเกณฑและวิธีการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตัง้แตในอดีตจนถึงปจจุบนั สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในการบังคับใชบทบัญญติัมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน ตลอดจนขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหาในอนาคต ซึ่งมีผูทรงคุณวุฒิ
และนักวิชาการท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในเร่ืองดังกลาวไดเสนอแนะแนวทางไวอยางนาสนใจ 

๑. หลกัเกณฑและวธิกีารทำหนงัสอืสญัญาระหวางประเทศตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขและมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่ไดกำหนดใหอำนาจอธิปไตยเปน
ของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัรยิผูทรงเปนประมขุทรงใชอำนาจนัน้ทางรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีและศาล 
ซึ่งการดำเนินความสัมพันธระหวางประเทศหรือการทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการ
ระหวางประเทศน้ัน โดยหลกัการแลวพระมหากษัตรยิในฐานะองคพระประมขุทรงใชอำนาจดงักลาว
ทางคณะรฐัมนตรซีึง่เปนฝายบรหิาร เพียงแตรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกำหนดขอยกเวนไว
วาในการจัดทำสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาประเภทที่มีความสำคัญ ๆ จะตองกระทำโดยอาศัย
ความรวมมือกับฝายนิติบัญญัติหรือตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอนทุกครั้ง 
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การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย : 
อดีต ปจจุบัน และอนาคต
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การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย : 
อดีต ปจจุบัน และอนาคต

จุลนิติ

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในอดีตเกือบทุกฉบับไดบัญญัติหลักการเก่ียวกับการจัดทำ
หนงัสอืสญัญาไวในทำนองเดยีวกนัโดยใชถอยคำวา “หนงัสอืสญัญาใดมบีทเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทย
หรือเขตอำนาจแหงรัฐหรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา” โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในอดีตที่ผานมา
กอนทีจ่ะมกีารประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มขีอสงัเกตทีเ่กีย่วกบั
หลักการในการจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ดังนี้๑ 

 (๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่ได
เพิม่เติมถอยคำวา “กบันานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ” และไดเพ่ิมประเภทของหนังสอื
สญัญาทีต่องไดรบัความเหน็ชอบของรฐัสภาอกีสองประเภท คอื “หนังสอืสญัญาทีม่บีทเปลีย่นแปลงเขต
อธิปไตยแหงชาติ” หรือ “สนธิสัญญาพันธมิตรทางทหาร” ไว

 (๒) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ ไดตัดถอยคำวา “สนธิสัญญา
พันธมิตรทางทหาร” ออกไป และไมปรากฏถอยคำดังกลาวในรัฐธรรมนูญฉบับอื่นอีก

 (๓) รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๓๔ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ไดบัญญัติถอยคำวา “เขตอำนาจแหงรัฐ” แทนถอยคำวา “เขตอธิปไตยแหงชาติ”

 กลาวโดยสรุป ในอดีตท่ีผานมากอนท่ีจะมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น รัฐธรรมนูญของประเทศไทยทุกฉบับไดกำหนดประเภทหนังสือสัญญาท่ีมี
ความสำคัญ ๆ ซึ่งการจัดทำจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาไวเพียง ๓ ประเภทเทานั้น 
อันประกอบดวย (๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาที่มี
บทเปลีย่นแปลงเขตอำนาจแหงรฐั และ (๓) หนังสอืสญัญาทีจ่ะตองออกพระราชบญัญตัเิพือ่ใหการเปนไป
ตามสัญญา ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ไดกำหนด
ประเภทของหนังสือสัญญาท่ีจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาไวรวม ๕ ประเภท กลาวคือ 
(๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาท่ีมีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นท่ี
นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ (๓) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา

ั 

 รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักร ไทย ในอดีต
เกือบทุกฉบับไดบัญญัติหลักการเก่ียวกับการจัดทำ
หนังสือสัญญาไว ในทำนองเดียวกันโดยใชถอยคำวา 
“หนังสือสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรือ
เขตอำนาจแหงรัฐหรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือ
ใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา”

๑ ชนิตา อึง๊ผาสุก, “การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ : มาตรา ๑๙๐”, สรรพากรสาสน 
ปที่ ๕๘ ฉบับที่ ๔ (เมษายน ๒๕๕๔), หนา ๕๔.
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นั้น ๆ (๔) หนังสือสัญญาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อยางกวางขวาง และ (๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของ
ประเทศอยางมีนัยสำคัญ 

 นอกจากการเพ่ิมเติมประเภทของหนังสือสัญญาท่ีจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
ขึ้นใหม ๒ ประเภท กลาวคือ (๔) และ (๕) ดังกลาวแลว รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังไดเพิ่มเติมหลักการ
ขึน้ใหมโดยกำหนดใหมกีารตรากฎหมายวาดวยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขัน้ตอนและวิธกีาร
จัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง 
หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ๒ กำหนดใหมี
การเยยีวยาประชาชนหรอืผูประกอบการขนาดกลางหรอืขนาดยอมผูไดรบัผลกระทบจากหนงัสือสัญญา 
รวมทั้งกำหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหาเกี่ยวกับประเภทของหนังสือ
สัญญาและการทำหนังสือสัญญาวาตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม 

 หากพิจารณาหลักการท่ีเพ่ิมขึน้ใหมของ มาตรา ๑๙๐ ประกอบกับบริบททางการเมืองกอนมกีาร
รัฐประหาร เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แลว อาจพิจารณาไดวาผูรางรัฐธรรมนูญมีความมุงหมาย
ทีจ่ะใหการใชอำนาจของฝายบริหารในดานการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ สามารถถูกตรวจสอบ
ถวงดุลไดมากย่ิงขึ้นกวาเดิม เชน กรณีการทำขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) ซึ่งมีความวิตกกังวล
วาขาดความโปรงใสและมีการขัดกันแหงผลประโยชน เปนตน๓ รวมท้ังเปนหลักการท่ีจะสรางความ
เชือ่มโยงระหวางรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีและประชาชน ในกระบวนการทำหนงัสอืสญัญาระหวางประเทศ 
หรือเปนการสรางธรรมาภิบาลในกระบวนการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ๔

๒. สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในการบังคับใชบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๙๐

 ถึงแมหลักการท่ีเพิ่มขึ้นใหมของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ โดยเฉพาะการเพ่ิมเติมประเภทของ
หนงัสอืสญัญาทีจ่ะตองไดรบัความเห็นชอบของรัฐสภาข้ึนใหม ๒ ประเภท จะมขีอดเีนือ่งจากเปนหลกัการ
ที่จะสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในกระบวนการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ และยังสงเสริม
ใหองคกรเอกชนและภาคประชาชนทัว่ไปมคีวามสนใจและตืน่ตวัในการเขามามสีวนรวมในกระบวนการ
และขั้นตอนในการจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศมากย่ิงขึ้น

 อยางไรก็ดี จากความคลุมเครือหรือความไมชัดเจนเกี่ยวกับถอยคำของมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง 
ประกอบกับในปจจบุนัยงัไมมกีฎหมายวาดวยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขัน้ตอนและวิธกีาร

๒ ความในวรรคหา ของมาตรา ๑๙๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๕๔ มาตรา ๓.

๓ วีรพัฒน  ปริยวงศ, “การใชอำนาจอธิปไตยสรางกฎหมายระหวางประเทศ : หนังสือสัญญาบางประเภทอันตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา (ตอนที่ ๓)”, [Online] แหลงที่มา (http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=๑๒๒๑, 
สืบคนเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕). 

๔ วิษณุ  เครืองาม, ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการทำสนธิสัญญาระหวางประเทศ” 
จัดโดย รัฐสภา สถาบันพระปกเกลา และสหภาพรัฐสภา เมื่อวันจันทรที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมปรินซพาเลส (สรุปสัมมนา
ทางวิชาการ,วารสารจุลนิติ ปที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๒, หนา ๕๕).
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จดัทำหนงัสอืสญัญาฯ ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา มาบงัคบัใช จงึสงผลทำใหการดำเนนิการใหเปนไปตาม
กระบวนการและข้ันตอนของการจัดทำหนังสอืสญัญาประเภทตาง ๆ  ตามมาตรา ๑๙๐ มปีระเด็นปญหา
ที่ตองพิจารณาหลายประการดวยกันดังนี้

 ๒.๑ ปญหาในการวินิจฉัยวาการจัดทำหนังสือในลักษณะใดคือหนังสือสัญญาระหวาง
ประเทศ และเมือ่เปนหนงัสอืสญัญาระหวางประเทศแลว จะเปนหนงัสอืสญัญาระหวางประเทศทีต่อง
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม ซึ่งในประเด็นปญหาการวินิจฉัย
วา “การจัดทำหนังสือในลักษณะใดคือหนังสือสัญญาระหวางประเทศ” นั้น อาจพิจารณาไดตาม
อนสุญัญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสญัญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย

สนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖ 
ซึ่งไดใหนิยามของคำวา “สนธิสัญญา” (Treaty) วา หมายถึง “ขอตกลงระหวางประเทศที่ไดทำขึ้น
เปนลายลักษณอักษรระหวางรัฐตาง ๆ  และอยูภายใตกฎหมายระหวางประเทศไมวาจะทำข้ึนเปนฉบับเดียว
หรือสองฉบับหรือหลายฉบับผนวกเขาดวยกันและไมวาจะเรียกช่ือเชนใด” และตามแนวคำวินิจฉัย
ของศาลรฐัธรรมนญูซึง่เคยมคีำวนิจิฉยัในคดทีีเ่กีย่วของกบัการตคีวามคำวา “หนงัสอืสญัญา” อนัไดแก 
คำวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๒, ๓๓/๒๕๔๓ และ ๖-๗/๒๕๕๑ พบวาไดวินิจฉัยสอดคลองกับนิยามของ 
“สนธิสัญญา” ตามหลักเกณฑในอนุสัญญาฯ ดังกลาว แลว๕ 

 อยางไรกต็าม สำหรบัประเดน็ปญหาวา “หนงัสอืสญัญาระหวางประเทศดงักลาวจะเปนหนังสือ
สัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม” นั้น ยังไมมี
ความชัดเจน ทัง้นี ้เพราะหลักการดังกลาวเปนเร่ืองใหมและไมเคยมีแนวทางปฏิบัตมิากอน แมทีผ่านมา
คณะรัฐมนตรีจะไดมีมติ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพื่อแกไขปญหาความไมชัดเจนดังกลาว 
โดยเหน็ชอบใหสวนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหนวยงานของรฐัถอืปฏบิตัวิา เรือ่งใดทีเ่สนอคณะรฐัมนตร ี
หากมีประเดน็ทีอ่าจเกีย่วของกบับทบญัญตัขิองมาตรา ๑๙๐ หนวยงานเจาของเรือ่งตองระบมุาใหชดัเจน
ดวยวาเปนกรณทีีอ่ยูในขายตองดำเนนิการเสนอขอความเหน็ชอบของรฐัสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง 
หรอืไม เพราะเหตใุด แตมตคิณะรฐัมนตรดีงักลาวก็ไมอาจทำใหสวนราชการเจาของเรือ่งหรอืสวนราชการ
ที่ใหความเห็นใหขอมูลที่ชัดเจนขึ้นแตอยางใด ทั้งนี้ เพราะในทางปฏิบัติที่ผานมาสวนราชการดังกลาว
จะใหความเห็นไปในลักษณะ “นาจะ” หรือ “ไมนาจะ” ซึ่งก็ยังไมชัดเจนอยูนั่นเอง๖

สำหรับประเด็นปญหาวา “หนังสือสัญญาระหวางประเทศ
ดังกลาวจะเปนหนังสือสัญญาท่ีตองไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม” น้ัน ยังไมมี
ความชัดเจน ท้ังน้ี เพราะหลักการดังกลาวเปนเร่ืองใหม
และไมเคยมีแนวทางปฏิบัติมากอน

๕ รายงานทีดีอารไอ, ฉบับที่ ๘๘ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓, เรื่อง “การศึกษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ วาดวยการจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตอการคาและการลงทุนของประเทศไทย”, 
หนา ๕.

๖ ชนิตา อ๊ึงผาสุก, “การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ : มาตรา ๑๙๐”, หนา ๑๐๘.
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 ๒.๒ ปญหาเก่ียวกับการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการของรัฐสภาวาจะตองพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง เพราะการกำหนด
กรอบระยะเวลาดังกลาวเปนการสรางภาระแกรฐัสภาท่ีจะตองเรงดำเนินการพิจารณาใหความเห็นชอบ 
เนื่องจากสนธิสัญญาพหุภาคี (Multilateral Treaties) ที่รัฐสภาจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในทางปฏิบัติมีเปนจำนวนมาก นอกจากนี้ แมมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง จะไดกำหนดกรอบระยะเวลา
ในการดำเนินการของรัฐสภาไว แตก็ไมไดมีบทลงโทษในกรณีที่รัฐสภาดำเนินการไมแลวเสร็จภายใน
กรอบระยะเวลาดังกลาวแตอยางใด๗ กรณหีากรฐัสภาพจิารณาไมแลวเสรจ็ภายในกำหนดเวลาดังกลาว
จะมีผลอยางไร จะถือวารัฐสภาใหความเห็นชอบโดยปริยายหรือไม

 ๒.๓ ปญหาความไมชดัเจนในการจดัทำกรอบการเจรจาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม วาตอง
มีขอบเขตและรายละเอียดอยางไร เนื่องจากในทางปฏิบัติการจัดทำกรอบการเจรจาดังกลาวสามารถ
ทีจ่ะกระทำไดเฉพาะในกรณีของหนังสอืสญัญาทวิภาคี (Bilateral Treaties) เทานัน้ แตถาเปนหนังสอื
สญัญาพหภุาค ี(Multilateral Treaties) หรอืหนงัสอืสญัญาทีเ่ปนบอเกดิของกฎหมาย (Law – making 
Treaty) แลว การจดัทำกรอบการเจรจาเปนเรือ่งทีม่คีวามยุงยากในทางปฏบัิติ นอกจากนี ้การจดัทำกรอบ
การเจรจาน้ันเปนเรื่องที่มีความละเอียดออนและยังไมมีรายละเอียดที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ หากมีการ
จัดทำกรอบการเจรจาท่ีมีความละเอียดเกินไปก็อาจจะมีความยุงยากในการจัดทำ รวมท้ังอาจทำให
ขอมูลสำคัญมีการร่ัวไหลสูคูเจรจาได แตถากรอบการเจรจาท่ีจัดทำมีความหยาบเกินไปก็แทบจะไมมี
ประโยชนตอการพิจารณาใหความเห็นชอบของรัฐสภาแตอยางใด๘

 ๒.๔ ปญหาเก่ียวกบัการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม วาจะตอง
ครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดเสียมากนอยเพียงใด เน่ืองจากถอยคำวา “ประชาชน” นั้น เปนถอยคำ
ที่กวางเกินไป เปนเรื่องที่มีความยากลำบากในทางปฏิบัติ๙

 ๒.๕ ปญหาเก่ียวกับถอยคำใน มาตรา ๑๙๐ วรรคส่ีตอนตน ทีบ่ญัญัตวิา “เมือ่ลงนามในหนังสอื
สัญญาตามวรรคสองแลว กอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพัน...” เพราะการบัญญัติไวเชนน้ี
อาจทำใหเกดิปญหาขึน้ในทางปฏบิตั ิเพราะการลงนามเพยีงอยางเดยีวก็อาจเปนการแสดงเจตนาผกูพนั
สนธิสัญญาโดยรัฐแลว เนื่องจากวิธีแสดงเจตนาในการผูกพันตามสนธิสัญญาโดยรัฐมีหลายวิธีดวยกัน 
เชน การลงนาม การแลกเปล่ียนตราสาร การใหสัตยาบัน การยอมรับ การใหความเห็นชอบ และการภาคยานุวัติ 
นอกจากน้ียังอาจทำไดโดยวิธีอื่น ๆ ตามที่รัฐภาคีของสนธิสัญญาตกลงกันหรือมีวิธอีื่นใดตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ๑๐ ดงันัน้ ตามถอยคำทีบ่ญัญตัไิวนี ้จงึอาจไมมผีลใชบงัคบัในกรณทีีฝ่ายบรหิาร โดยเฉพาะ

๗ จตรุนต  ถริะวฒัน, ในการสมัมนาทางวิชาการ เร่ือง “บทบาทของรฐัสภาในกระบวนการทำสนธสิญัญาระหวางประเทศ” 
จัดโดย รัฐสภา สถาบันพระปกเกลา และสหภาพรัฐสภา เมื่อวันจันทรที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมปรินซพาเลส (สรุปสัมมนา
ทางวิชาการ,วารสารจุลนิติ ปที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๒, หนา ๕๓). 

๘ เร่ืองเดียวกัน.
๙ รายงานทีดีอารไอ, เร่ือง “การศึกษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”, 

หนา ๑๒.
๑๐ ลาวัลย  ถนัดศิลปะกุล, “บทบาทของรัฐสภากับกระบวนการทำสนธิสัญญาระหวางประเทศ และปญหามาตรา ๑๙๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐”,วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ ๒ ปที่ ๒๐ (ธันวาคม ๒๕๕๑), 
หนา ๑๘ - ๑๙.
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อยางยิ่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนหัวหนารัฐบาลก็ดี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศก็ดี 
ซึ่งถือวาเปนบุคคลผูมีอำนาจเต็มโดยตำแหนงในการกระทำการทั้งปวงที่เกี่ยวกับการทำสนธิสัญญา
ไดทำความตกลงเขตการคาเสรใีนระดบัทวภิาคกัีบหลายประเทศ โดยไมมกีารนำเสนอความตกลงดงักลาว
ตอรฐัสภาเพือ่ขอความเหน็ชอบ โดยเฉพาะเมือ่ขอบทในความตกลงกำหนดใหความตกลงดงักลาวมผีล
ผูกพันรัฐที่เขาทำความตกลงโดยการลงนามเทานั้น๑๑ 

 จากประเด็นปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบตอกระบวนการและข้ันตอนของการจัดทำหนังสือ
สญัญาประเภทตาง ๆ  ตามมาตรา ๑๙๐ อยางหลกีเลีย่งไมได โดยทำใหการดำเนนิการจดัทำหนงัสอืสญัญา
ระหวางประเทศหรือความตกลงในหลายประเภทเกิดความชะงักงัน ไมมีความคืบหนาเทาที่ควร
นบัตัง้แตป ๒๕๕๐ เปนตนมา อกีทัง้หนวยงานเจาของเรือ่งตางกเ็กรงกลวัปญหาทีอ่าจจะเกดิความผดิพลาด
ขึ้นดังกรณีของแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ที่ทำใหเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศหลายราย 
รวมทัง้ปลดักระทรวงและอธบิดกีรมสนธสิญัญาและกฎหมายถกูกลาวโทษวาละเวนในการปฏบิตัหินาที่
ตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึง่มโีทษท้ังทางอาญาและทางวินยั ทำใหเปนภาระหนัก
ของกระทรวงการตางประเทศในการตีความหนังสือสัญญาและของรัฐสภาในการพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในเกือบทุกความตกลง๑๒ สงผลทำใหเกิดความลาชาในขั้นตอนการดำเนินการของท้ังสองหนวยงาน

๓. ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
บังคับใชบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐

 สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใชบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ดังกลาว ไดมี
ผูทรงคุณวฒุแิละนักวิชาการไดเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัริฐัธรรมนูญ มาตรา 
๑๙๐ และการตรากฎหมายเกีย่วกบัการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขัน้ตอนและวธิกีารจดัทำหนงัสอื
สญัญาฯ ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา ตลอดจนการปรบัโครงสรางและกระบวนการทำงานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไวอยางนาสนใจ ดังนี้

หนวยงานเจาของเร่ืองตางก็เกรงกลัวปญหาท่ีอาจจะ
เกิดความผิดพลาดข้ึนดังกรณีของแถลงการณรวม
ไทย - กัมพูชา ท่ีทำใหเจาหนาท่ีกระทรวงการตาง
ประเทศหลายราย รวมท้ังปลัดกระทรวงและอธิบดี
กรมสนธิสัญญาและกฎหมายถูกกลาวโทษวาละเวน
ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวล
กฎหมายอาญา

๑๑ เพลนิตา  ตนัรังสรรค, “สรปุสมัมนาทางวิชาการ เร่ือง หนงัสอืสญัญาระหวางประเทศท่ีตองไดรบัความเห็นชอบจากรัฐสภา”, 
วารสารจุลนิติ ปที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๒), หนา ๖๘ - ๖๙.

๑๒ รายงานทีดอีารไอ, เร่ือง “การศกึษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”, 
หนา ๑๒.
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๑๔๙

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

 ๓.๑ ขอเสนอแนะเก่ียวกับการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐
   เพือ่ใหเกดิความชดัเจนเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัใินการจดัทำหนงัสอืสัญญา มคีวามจำเปน

ตองมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐ โดยมีประเด็นที่ควรพิจารณาดังนี้
   ๑) การกำหนดใหหนังสือสัญญาระหวางประเทศบางประเภทตองไดรับความเห็นชอบ

จากรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง เปนขอยกเวนจากหลักการทั่วไปที่วาการจัดทำหนังสือสัญญา
ระหวางประเทศเปนอำนาจของฝายบริหาร ซึง่การกำหนดประเภทของหนังสอืสญัญาดังกลาวจะตองมี
ความชัดเจนทำนองเดียวกันกบัความในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ตอนตน ทีม่ลีกัษณะท่ีชดัเจนอยูในตัวเอง๑๓ 
และควรหลีกเล่ียงการบัญญัติถอยคำท่ีไมมีความชัดเจนวามีความหมายครอบคลุมแคไหนเพียงใด เชน 
คำวา “อยางกวางขวาง” หรือ “อยางมีนัยสำคัญ” เพราะหนังสือสัญญาระหวางประเทศเกือบทุกฉบับ
จะมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวางท้ังสิ้น๑๔ 

   ๒) การจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ตามมาตรา ๑๙๐ ควรเพิ่มเติมหลักการ
เพื่อใหครอบคลุมถึงกรณีที่ประเทศไทยจะทำหนังสือสัญญายอมรับเขตอำนาจศาลระหวางประเทศ 
หรือการออกคำแถลงฝายเดียวในการยอมรับอำนาจศาลอันอาจเปนผลใหเงื่อนไขตามหนังสือสัญญาท่ี
เคยทำไวเกิดผลผูกพัน และอาจนำไปสูการเปลี่ยนแปลงที่มีผลเชนเดียวกับการทำหนังสือสัญญาทั้ง ๕ 
ประเภทตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง๑๕

   ๓) ควรมีการกำหนดกรอบนิยามของหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง 
บางประเภทไวในกฎหมายเพ่ือใหมคีวามหมายท่ีแคบลงกวาในรัฐธรรมนูญ โดยใหอำนาจแกฝายบริหาร
ในการทำหนงัสอืสญัญาระหวางประเทศทีไ่มมลีกัษณะทีเ่ปนหนงัสอืสญัญาตามอนสุญัญากรงุเวยีนนาฯ 
รวมทั้งหนังสือสัญญาที่มีลักษณะที่เปนความตกลงระหวางฝายบริหาร ซึ่งอาจหมายถึงหนังสือสัญญา
ระหวางหนวยงานราชการในระดับกรม เปนตน นอกจากนี ้สำหรับหนงัสือสญัญาท่ีตองผานการพิจารณา
ของรัฐสภานั้น ควรแบงแยกเปน ๒ ประเภท คือ หนังสือสัญญาที่รัฐสภาจะตอง “พิจารณา” เชน 
ความตกลงการคาเสรีซึ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเศรษฐกิจ และหนังสือสัญญาที่รัฐสภา 
“รับทราบ” เทานั้น เชน หนังสือสัญญาที่มีรูปแบบเปนมาตรฐาน เชน ความตกลงทวิภาคีดานการบิน 
หรืออนุสัญญาภาษีซอน เปนตน๑๖

   ๔) ควรมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคำในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง โดยเฉพาะในประเด็นที่ทำ
ใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติอยางชัดเจน เชน ปญหาเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาท่ีกำหนดใหรัฐสภาจะตอง
พจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน ๖๐ วนั นบัแตวนัทีไ่ดรบัเรือ่งดงักลาว ควรทีจ่ะตองมกีารแบงประเภทของ
หนังสือสัญญาท่ีจะตองดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกลาวใหชัดเจน เนื่องจากหนังสือสัญญา

๑๓ สัมภาษณ จุมพต  สายสุนทร ,อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔, (วารสารจุลนิติ ป ๘ ฉบับท่ี ๔ กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๔ หนา ๒๓ – ๒๖). 

๑๔ วิษณุ  เครืองาม, สรุปสัมมนาทางวิชาการ, หนา ๕๕.
๑๕ วีรพัฒน  ปริยวงศ, “การใชอำนาจอธิปไตยสรางกฎหมายระหวางประเทศ : หนังสือสัญญาบางประเภทอันตองไดรับ

ความเห็นชอบของรัฐสภา (ตอนที่ ๓)”.
๑๖ รายงานทีดอีารไอ, เร่ือง “การศกึษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”, 

หนา ๑๔.

p143-155.indd   149p143-155.indd   149 6/7/2012   7:18:25 AM6/7/2012   7:18:25 AM

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๕๕๑๕๐

การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย : 
อดีต ปจจุบัน และอนาคต

จุลนิติ

บางประเภทไมมคีวามจำเปนตองรบีดำเนนิการอยางเรงดวน และควรกำหนดบทลงโทษในกรณีทีร่ฐัสภา
ดำเนินการไมแลวเสร็จ นอกจากน้ี ควรมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคำเพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดทำกรอบการเจรจา๑๗

   ๕) ควรมกีารแกไขเพ่ิมเติมถอยคำในมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม ทีบ่ญัญตัวิา “...คณะรฐัมนตรี
ตองใหขอมลูและจัดใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน...” ซึง่ถอยคำวา “ประชาชน” เปนถอยคำ
ที่กวางเกินไป โดยอาจแกไขเพิ่มเติมโดยใชถอยคำวา “ผูที่มีสวนไดเสียโดยตรง” ทั้งนี้ เพื่อใหการรับฟง
ความคิดเห็นกอนการดำเนินการเพื่อจัดทำหนังสือสัญญาแตละฉบับนั้นมีวงที่กวางหรือแคบตามสาระ
สำคัญในหนังสือสัญญานั้น ๆ๑๘

   ๖) ควรมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคำในมาตรา ๑๙๐ วรรคสี่ เนื่องจากถอยคำในวรรคสี่
มีการแยกข้ันตอนการลงนามออกจากข้ันตอนในการแสดงเจตนาผูกพัน โดยอาจตัดขอความท่ีอางอิง
ถึงการลงนามออก ซึ่งจะมีผลทำใหหนังสือสัญญาที่อยูในเงื่อนไขของ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ทั้งหมด 
ตองมีการขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนการแสดงเจตนาผูกพนั ไมวาหนงัสอืสญัญาดังกลาวจะมีการ
แยกข้ันตอนในการลงนามกับการใหสัตยาบันหรือไมก็ตาม๑๙ หรือตองมีการเพิ่มเติมความขึ้นใหมกอน
วรรคสีใ่นหลกัการทำนองวา ในกรณกีารทำหนงัสอืสญัญาตามวรรคสองนัน้ ตองไมแสดงเจตนาผกูพนัรฐั
ทันทีโดยการลงนาม แตจะลงนามไดโดยตองมาขอความเห็นชอบหรือไดรับการใหสัตยาบันเสียกอน 
ซึง่การเพ่ิมเตมิความดังกลาวจะมีผลทำใหการทำหนังสือสญัญาตามวรรคสองตองมกีารใหสตัยาบันหรอื
เหน็ชอบเสมอ จะไปกำหนดใหผูกพนัโดยการลงนามเพยีงอยางเดยีวไมได๒๐ หรอือาจมกีารแกไขเพิม่เตมิ
โดยเปลีย่นจากขอความเดมิทีว่า “เมือ่ลงนามในหนังสอืสญัญาตามวรรคสองแลว กอนทีจ่ะแสดงเจตนา
ใหมีผลผูกพัน...” เปนขอความใหมในหลักการทำนองวา “เมื่อแสดงเจตนาเพ่ือผูกพันตามหนังสือ
สัญญา” ท้ังน้ีเพราะ “การแสดงเจตนา” น้ันหมายความรวมถึง แสดงเจตนาโดยการลงนามแลวใหสนธิสัญญา
มีผลใชบังคับทันที หรือจะแสดงเจตนาโดยการสัตยาบันหรือแลกเปล่ียนตราสารจึงจะมีผลผูกพัน หรือวิธีการ
อื่นใดตามที่ตกลงกันก็ได เชนนี้จึงจะครอบคลุมวิธีการแสดงเจตนาเพ่ือผูกพันทั้งหมด๒๑

๑๗ จตุรนต  ถิระวัฒน, สรุปสัมมนาทางวิชาการ, หนา ๕๖.
๑๘ รายงานทีดอีารไอ, เร่ือง “การศกึษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”, 

หนา ๑๔.
๑๙ เร่ืองเดียวกัน. 
๒๐ ลาวัลย  ถนัดศิลปะกุล, “บทบาทของรัฐสภากับกระบวนการทำสนธิสัญญาระหวางประเทศ และปญหามาตรา ๑๙๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐”, หนา ๑๙.
๒๑ เพลินตา  ตันรังสรรค, “สรุปสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง หนังสือสัญญาระหวางประเทศท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา”, หนา ๖๙.

โดยอาจตัดขอความท่ีอางอิงถึงการลงนามออก ซ่ึงจะมี
ผลทำใหหนังสือสัญญาท่ีอยูในเง่ือนไขของ มาตรา ๑๙๐ 
วรรคสอง ท้ังหมด ตองมีการขอความเห็นชอบจาก
รัฐสภากอนการแสดงเจตนาผูกพัน ไมวาหนังสือสัญญา
ดังกลาวจะมีการแยกข้ันตอนในการลงนามกับการ
ใหสัตยาบันหรือไมก็ตาม
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๑๕๑

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

  ๓.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการตรากฎหมายเก่ียวกับการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา 
ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา

    เพ่ือใหมีกรอบหรือแนวทางในการตรากฎหมายวาดวยการกำหนดประเภท 
กรอบการเจรจา ขัน้ตอนและวิธกีารจัดทำหนังสอืสญัญาฯ ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา ไดมผีูทรงคุณวฒุิ
และนักวิชาการเสนอแนวทางในการกำหนดนยิามของหนังสอืสญัญาระหวางประเทศ ตามมาตรา ๑๙๐ 
วรรคสอง ดังตอไปนี้

    ๑) ควรกำหนดนิยามของ “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบดานการคา การบริการ
และการลงทนุ” ทีม่ากกวาพนัธกรณทีีใ่หไวในองคการการคาโลก และใหนิยามความหมายของหนังสอื
สญัญาทีม่ผีลกระทบตอความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอยางกวางขวาง โดยการกำหนด
เปนประเด็นหลกั ๆ  เชน ประเด็นทีเ่กีย่วกบัทรพัยสนิทางปญญา สิง่แวดลอม แรงงาน หรอืสทิธมินษุยชน ทัง้นี ้
ใหคณะรัฐมนตรีสามารถประกาศกำหนดประเภทของหนังสือสัญญาเพ่ิมเติมไดเพื่อใหมีความยืดหยุน
ในการปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหาร และเพื่อเปดใหมีการปรับเปลี่ยนนิยามไดตามความเหมาะสม 
เชน ในกรณีที่มีแนวทางในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมในภายหลังเปนตน๒๒

    ๒) ควรกำหนดนยิามของ “หนงัสอืสญัญาท่ีมผีลกระทบตองบประมาณของประเทศ
อยางมีนัยสำคัญ” โดยอาจกำหนดวงเงินขั้นต่ำของคาใชจายที่รัฐจะตองผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ยัง
ไมไดบรรจไุวในงบประมาณประจำป โดยใหคณะรฐัมนตรสีามารถประกาศกำหนดประเภทหรอืลกัษณะ
ของหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตองบประมาณอยางมีนัยสำคัญเพิ่มเติมไดเชนเดียวกับ ๑)๒๓

    ๓) คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีความเห็นวา “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรือ
งบประมาณอยางมีนยัสำคญั” หมายถึง หนงัสอืสญัญาท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอโครงสรางใหญทางสังคม
หรือทางเศรษฐกิจ หรือกอผลตอการคา การลงทุนในระดับชาติ หรือผูกพันงบประมาณแผนดินซึ่ง
ยงัมไิดรบัความเหน็ชอบจากรฐัสภา หรอืผกูพนังบประมาณในสดัสวนทีส่งูถงึระดบัทีก่ำหนดในกฎหมาย 
สวนการพิจารณาวาระดับใดจึงจะเขาลักษณะเปนผลกระทบตอโครงสรางใหญระดับชาติหรือสัดสวน
ระดับที่สูงนั้น จะตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนรายกรณีไป นอกจากน้ี การพิจารณา “ความกวางขวาง” 
หรือ “ความมีนัยสำคัญ” จะตองพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพประกอบกันดวย๒๔

    ๔) คณะนักวิจัยซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ไดมีการนำเสนอรางพระราชบัญญัติหนังสือสัญญาการคาการลงทุน พ.ศ. .... 

๒๒ รายงานทีดอีารไอ, เรือ่ง “การศกึษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”, 
หนา ๑๕.

๒๓ เร่ืองเดียวกัน.
๒๔ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, “บันทึกความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง กฎหมาย

วาดวยการกำหนดข้ันตอนและวิธกีารจัดทำหนังสอืสญัญาระหวางประเทศ ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐”, หนา ๒๘, [Online] แหลงที่มา (http://ppvoice.thainhf.org/document/research/research_828.pdf, 
สืบคนเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕).
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การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย : 
อดีต ปจจุบัน และอนาคต

จุลนิติ

โดยกำหนดนิยามเกี่ยวกับ “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบอยางกวางขวาง” วา หมายความวา
หนังสือสัญญาทางการคา และการลงทุนที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

     (๑) ตองออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญาโดย
อาจออกเปนกฎหมายใหม หรือออกกฎหมายเพื่อแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิมที่มีอยูแลว หรือออก
กฎหมายเพื่อยกเลิกกฎหมายเดิมที่มีอยูแลว

     (๒) มกีารลดอตัราภาษมีากกวารอยละหาสบิของอตัราภาษทีีก่ำหนดไวในกฎหมาย 
ณ วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ทั้งนี้ เฉพาะอัตราภาษีที่กำหนดไวมากกวารอยละยี่สิบ

     (๓) มีผลกระทบตอบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
     (๔) มีลักษณะอยางอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง๒๕

    ๕) ขอเสนอของกลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) 
มขีอเสนอแนะวา “หนงัสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบตอความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศ
อยางกวางขวาง” หมายความวา หนังสือสัญญาที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี

     (๑) มีผลผูกพันดานทรัพยสินทางปญญามากไปกวาที่ประเทศไทยผูกพันไวภายใต
ความตกลงวาดวยสิทธิในทรพัยสินทางปญญาทีเ่กีย่วกบัการคาขององคการการคาโลก หรอืมผีลขดัแยง
ตอพนัธกรณขีองประเทศไทยภายใตความตกลงระหวางประเทศดานทรพัยสนิทางปญญาทีป่ระเทศไทย
ไดเปนภาคี ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ

     (๒) มีผลผูกพันดานสิ่งแวดลอมที่มีผลขัดแยงตอพันธกรณีของประเทศไทยภายใต
ความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยเปนภาคี ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอ
กรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ

     (๓) มีผลผูกพันดานแรงงานที่ขัดแยงตอพันธกรณีของประเทศไทยที่มีภายใต
ความตกลงขององคการแรงงานระหวางประเทศ ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอกรอบการเจรจา
ตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ

     (๔) มีผลผูกพันที่กอใหเกิดพันธกรณีที่ขัดแยงกับหลักการดานสิทธิมนุษยชนของ
องคการสหประชาชาติ ในวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ

     (๕) มีลักษณะอยางอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนดตามขอเสนอของ
คณะกรรมการ

การท่ีจะกำหนดนิยามเพ่ือใหมีความชัดเจนไวในกฎหมาย
วาดวยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ข้ันตอนและ
วิธีการจัดทำหนังสือสัญญาฯ ยอมมีความเส่ียงท่ีอาจจะ
ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได

๒๕ วีรพัฒน  ปริยวงศ, “การใชอำนาจอธิปไตยสรางกฎหมายระหวางประเทศ : หนังสือสัญญาบางประเภทอันตอง
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา (ตอนที่ ๓)”.
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     สำหรับ “หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุนอยางมีนัยสำคัญ” 
หมายความวา หนังสือสัญญาที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

      (๑) มผีลผกูพนัดานการคาสนิคาและบรกิารมากไปกวาทีป่ระเทศไทยมพีนัธกรณี
ภายใตความตกลงกับองคการการคาโลก ในวนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิสนอกรอบการเจรจาตอรฐัสภาเพ่ือ
ขอความเห็นชอบ

      (๒) มีผลผูกพันดานการลงทุนมากไปกวาท่ีประเทศไทยผูกพันไวภายใตความตกลง
เรื่องมาตรการลงทุนที่เกี่ยวของกับการคาขององคการการคาโลก หรือมีความแตกตางหรือขัดแยงกับ
บทบัญญัติที่มีอยูในกฎหมายวาดวยการลงทุนของประเทศไทย ทั้งการลงทุนระยะส้ันและการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศในวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ

      (๓) มีลักษณะอยางอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนดตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการ๒๖

    ๖) ในขณะท่ีรางพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. .... 
ฉบับของคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงการตางประเทศ๒๗ ปรากฏวาไมไดมีการกำหนดนิยามความหมาย
ของคำวา “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง
กวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ” 
ไวแตประการใด โดยใหเปนอำนาจของคณะรัฐมนตรีเปนผูกำหนดตามขอเสนอแนะของกระทรวง
การตางประเทศ และเมื่อไดแจงขอกำหนดดังกลาวใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบเปนเวลา 
๑๕ วันแลว หากไมไดมีหนังสือทักทวง ใหประกาศขอกำหนดน้ันในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับได 

    อยางไรก็ตาม ในประเด็นการกำหนดนิยามของหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ 
วรรคสอง ไวในกฎหมายวาดวยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือ
สญัญาฯ ยงัมผีูมคีวามไมเหน็ดวย โดยมีความเหน็วา แมถอยคำเกีย่วกบัหนงัสอืสญัญา ตามมาตรา ๑๙๐ 
วรรคสอง จะมีความไมชัดเจน แตการท่ีจะกำหนดนิยามเพ่ือใหมีความชัดเจนไวในกฎหมายวา
ดวยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาฯ ยอมมีความเสี่ยง
ทีอ่าจจะขดัหรอืแยงตอบทบญัญตัริฐัธรรมนญูได ดงันัน้ แนวทางแกไขคอื การกำหนดนยิามในลกัษณะ
เปนขอสันนิษฐานของกฎหมายวาหนังสือสัญญาประเภทใดที่ไมเขาขาย ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง 
โดยมิไดตัดสิทธิของฝายใดที่จะโตแยงหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น รวมทั้งมิไดเปนการบัญญัติเกินกวา
ที่รัฐธรรมนูญกำหนด๒๘ นอกจากน้ี หากพิจารณาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของนานาอารยะประเทศก็

๒๖ รางพระราชบัญญัติการจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ พ.ศ. .... ฉบับของกลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรี
ภาคประชาชน (FTA Watch), [Online] แหลงทีม่า (http://www.ftawatch.org/sites/default/fi les/Final_190_act.pdf, สบืคนเมือ่
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕).

๒๗ รางพระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ดบรรจเุขาระเบยีบวาระการประชมุสภาผูแทนราษฎร ชดุที ่๒๓ ปที ่๒ ครัง้ที ่๑๔ (สมัยสามญัท่ัวไป) 
วนัพธุที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๕๒ และในคราวประชมุสภาผูแทนราษฎร ชดุที ่๒๓ ปที ่๒ ครัง้ที ่๑๖ (สมยัสามญัทัว่ไป) วนัพธุที ่๑๘  มนีาคม 
๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรี (ชุดท่ีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี) ไดขอถอนรางพระราชบัญญัติดังกลาวเพ่ือนำกลับไปแกไข
เพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมยินยอมใหถอนไดตามขอบังคับฯ ขอ ๕๓. 

๒๘ พรชัย  ดานวิวัฒน, “สนธิสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรค ๒ แหงรัฐธรรมนูญ”, วารสารจุลนิติ ป ๘ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม 
– สิงหาคม ๒๕๕๔), หนา ๕๒.
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การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย : 
อดีต ปจจุบัน และอนาคต

จุลนิติ

ไมพบวามีรัฐธรรมนูญของประเทศใดบัญญัติใหมีการออกกฎหมายเฉพาะเพ่ืออธิบายถอยคำในรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะในเรือ่งของการทำหนงัสือสัญญาระหวางประเทศ ทัง้นี ้เพราะไมอาจทราบไดวาพระราชบญัญตัิ
ทีอ่อกมาเพือ่ทีจ่ะขยายความรฐัธรรมนญูจะมลีกัษณะอยางไร และอะไรทีถ่อืวาเปนเกณฑในการกำหนด
วาหนังสือสัญญาใดเปนหนังสือสัญญาที่อยูในขาย มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง และถึงแมจะมีการ
ตรากฎหมายเพ่ืออธบิายถอยคำกต็าม กฎหมายดังกลาวอาจจะยงัคงมปีญหาใหตองตคีวามกันตอไปอกี 
ดังนั้น ทางออกที่ดีเห็นวาควรมีการปรับเปลี่ยนถอยคำในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ใหมีความชัดเจน 
และไมมีความหมายกวางขวางเหมือนเชนปจจุบัน๒๙ 

  ๓.๓ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับโครงสรางและกระบวนการทำงานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

    เนื่องจากประเทศไทยมีการจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศเปนจำนวนมาก
ซึ่งตองผานการพิจารณาของรัฐสภา จึงควรมีการ “จัดตั้งคณะทำงานภายใตระบบคณะกรรมาธิการ
ของรฐัสภา” ขึน้มาชุดหน่ึงโดยมีกรรมการผูทรงคุณวฒุทิีม่าจากภาคเอกชน ภาควิชาการ และประชาสังคม 
เพื่อทำหนาที่ในการกลั่นกรองหนังสือสัญญา ซึ่งรวมถึงการจัดทำขอเสนอแนะในสวนของการวาง
ขั้นตอนและกระบวนการในการกล่ันกรองหนังสือสัญญาของรัฐสภาท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังศึกษาวิเคราะหผลดี ผลเสียของขอผูกพันที่กำหนดในหนังสือสัญญาระหวางประเทศซ่ึงตองมี
การพิจารณาเพ่ิมเติมจากการศึกษาท่ีฝายบริหารไดจัดทำขึ้นมาแลวเพื่อใหมีความละเอียดรอบคอบ
และสมบูรณมากข้ึน และในการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมาธิการชุดน้ีจะตองมีหนวยงานท่ีเขามา
สนับสนุนการทำงานซ่ึงมีหนาท่ีในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ หนวยงานน้ีอาจอยูภายใต
สำนักเลขาธิการรัฐสภา และมีความจำเปนตองมีนักเศรษฐศาสตร นักกฎหมายการคาระหวางประเทศ 
ตลอดจนผูเชีย่วชาญเฉพาะดาน ทีม่คีวามรูความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการทำหนังสอืสัญญาระหวางประเทศ
ทั้งในมิติของกระบวนการ ขั้นตอน และสาระสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมในหนังสือสัญญา ดังนั้น 
หนวยงานนี้อาจจำเปนจะตองจัดตั้งขึ้นในรูปแบบขององคการมหาชนซ่ึงมีความยืดหยุนในการ
กำหนดอัตราคาตอบแทนของพนักงานไดมากกวาหนวยงานของรัฐ๓๐ หรือควรมีการแกไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเก่ียวของกับการต้ังกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภาเพ่ือกำหนดใหมีการต้ัง 
“คณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภาเพ่ือพิจารณาศึกษาหนังสือสัญญากอนเปนการลวงหนา” 

ควรมีการ “จัดตั้งคณะทำงานภายใตระบบคณะ
กรรมาธกิารของรฐัสภา” ขึน้มาชดุหนึง่โดยมกีรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และประชาสังคม เพื่อทำหนาที่ในการกล่ันกรองหนังสือ
สัญญา

๒๙ สัมภาษณ จุมพต  สายสุนทร , หนา ๒๖.
๓๐ รายงานทีดอีารไอ, เร่ือง “การศกึษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”, 

หนา ๑๗.
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

และเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาตอที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการ
สำหรบัสมาชกิรฐัสภาในการใหความเหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบหนงัสอืสญัญาตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐ 
โดยการตัง้คณะกรรมาธกิารรวมกนัของรฐัสภาดงักลาวนีค้วรทีจ่ะตัง้ในลกัษณะคณะกรรมาธกิารสามญั
หรือตั้งแบบถาวรไมใชเปนการตั้งขึ้นมาเพียงชั่วคราวเทานั้น๓๑  
  นอกจากนี้ เพื่อเปนการวางบรรทัดฐานใหเกิดความชัดเจนในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ทีเ่กีย่วของกับรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ การวินจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีดงักลาวควรเปดโอกาส
ใหผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายระวางประเทศ เศรษฐกิจสังคม การคาการลงทุนหรืองบประมาณไดเขามา
มีสวนรวมในกระบวนพิจารณาดวย เพราะเงื่อนไขและถอยคำในการเจรจาทำหนังสือสัญญา
ระหวางประเทศยอมอาจมีกรณีที่ตองใชความเชี่ยวชาญหรือความเขาใจเฉพาะศาสตรที่มากไปกวา
หลักนิติศาสตรและรัฐศาสตรตามกรณีที่เคยปรากฏมา โดยแนวทางที่เปนไปไดในเบื้องตนคือการ
แกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญใหมีการเปดรับเอกสารของผูเช่ียวชาญ 
(amicus curiae) ซึ่งตองเปดรับอยางทั่วถึง และไมจำกัดเพียงการเรียกพยานผูเชี่ยวชาญมาสอบถาม
เทานั้น๓๒

๔. บทสรุป
  สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใชบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญในปจจุบันมี 

แนวทางในการที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวโดยการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ 
และการเรงรดัการตรากฎหมายเกีย่วกบัการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขัน้ตอนและวธิกีารจดัทำ
หนังสือสัญญาฯ ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา ขึ้นใชบังคับ ตลอดจนการปรับโครงสรางและกระบวนการ
ทำงานของหนวยงานที่เก่ียวของ อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความเปนมาและเจตนารมณของ
รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐ แลว จะเหน็ไดวามเีจตนารมณหรอืมคีวามพยายามทีจ่ะแกไขปญหาทีเ่คยเกดิขึน้
เกีย่วกบักระบวนการทำหนังสอืสญัญาในอดีตทีผ่านมา ไมวาจะเปนปญหาเก่ียวกับบทบาทการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน ปญหาเก่ียวกับความโปรงใสในกระบวนการทำหนังสือสัญญา และปญหาการตรวจสอบ
และถวงดุลกันระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ

  ดงันัน้ ในอนาคตหากจะมีการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ จะตองมกีารพิจารณา
ศึกษาอยางละเอียดรอบคอบและรวมกันจากทุกภาคสวน และประการสำคัญจะตองหาทางออก
โดยพยายามคงไวซึ่งเจตนารมณหรือความพยายามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ตองการที่จะแกไข
ปญหาในอดีต มฉิะน้ันแลว การแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวอาจจะทำใหยอนกลับไปสูปญหาในอดีต กลาวคือ 
การแกไขเพ่ิมเติมอาจจะสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ได แตไมสามารถแกไขปญหา
ที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ตองการท่ีจะแกไขก็ได 

๓๑ วิษณุ  เครืองาม, สรุปสัมมนาทางวิชาการ, หนา ๕๖.
๓๒ วีรพัฒน  ปริยวงศ, “การใชอำนาจอธิปไตยสรางกฎหมายระหวางประเทศ : หนังสือสัญญาบางประเภทอันตองได

รับความเห็นชอบของรัฐสภา (ตอนที่ ๓)”.
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