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นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

	 หากได้ศกึษารฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ละฉบบัทีผ่่านมาในอดีต	จะพบว่ารัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทยทกุฉบบัต่างกไ็ด้วางหลกัการเก่ียวกับอ�านาจอธิปไตยของรฐัและองค์กรผูใ้ช้อ�านาจ
อธิปไตยไว้เป็นหลักการในลักษณะท�านองเดียวกันว่า	 “อ�ำนำจอธิปไตยเป็นของปวงชนชำวไทย 
พระมหำกษตัรย์ิผูท้รงเป็นประมขุทรงใช้อ�ำนำจนัน้ทำงรฐัสภำ คณะรฐัมนตร ีและศำลตำมบทบญัญตัิ
แห่งรฐัธรรมนญูน้ี”	และหากจะพจิารณาเฉพาะแต่ในส่วนของการท�า	“หนงัสอืสญัญำ”	ต่าง	ๆ 	กบันานา
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศแล้ว	 รัฐธรรมนูญทุกฉบับก็ได้บัญญัติไว้เป็นหลักการในลักษณะ
ท�านองเดียวกันว่า	 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจในการท�าหนังสือสัญญาต่าง	 ๆ	 กับนานา
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ	จากหลักการดังกล่าวเมื่อพิจารณาประกอบกับหลักการเกี่ยวกับ
อ�านาจอธิปไตยและองค์กรผู้ใช้อ�านาจอธิปไตย	ดังนั้น	จึงอาจสรุปได้ว่าอ�านาจในการท�าหนังสือสัญญา
กับนานาประเทศนั้นย่อมเป็นอ�านาจของ	 “ฝ่ำยบริหำร”	 ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�านาจนั้น
ผ่านทางคณะรัฐมนตรี
	 อย่างไรก็ดี	 แม้คณะรัฐมนตรีที่เป็นฝ่ายบริหารจะมีอ�านาจหน้าที่ในการท�าหนังสือสัญญา
กับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศก็ตาม	 แต่โดยที่หนังสือสัญญาบางประเภทอาจจะมี
ความส�าคญัและมผีลกระทบอย่างมากต่อประเทศชาติ	ดงัน้ัน	ก่อนทีห่นังสอืสญัญาดังกล่าวจะมผีลผกูพนั
ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นภาคีแห่งหนังสือ
สญัญาแล้ว	จงึสมควรทีจ่ะต้องได้รบัการพจิารณาอย่างรอบคอบทัง้โดยคณะรฐัมนตรซ่ึีงเป็นฝ่ายบรหิาร
ที่มีอ�านาจหน้าที่ในการท�าหนังสือสัญญาดังกล่าว	 และจากรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะ
ที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตยด้วยอีกชั้นหน่ึงด้วย	 ดังน้ัน	 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับจึงก�าหนดให้หนังสือสัญญาบางประเภทต้องได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันตามหนังสือสัญญาดังกล่าว
	 ส�าหรบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	หรอืรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจบุนันัน้	
ได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�าหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาไว้ในหมวด	 ๘	
คณะรัฐมนตรี	 มาตรา	 ๑๗๘	 ซ่ึงได้มีการเพิ่มหลักการใหม่	 ๆ	 เกี่ยวกับการจัดท�าหนังสือสัญญาที่ต้อง
ได้รบัความเหน็ชอบจากรฐัสภาไว้ในหลายประเดน็ด้วยกัน	ดังน้ัน	เพือ่ให้เป็นการสร้างความรูค้วามเข้าใจ
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการจัดท�าหนังสอืสญัญาทีต้่องได้รบัความเหน็ชอบจากรฐัสภาดงักล่าว	
คอลมัน์	“มุมสะท้อนความคดินติบิญัญตั	ิ:	Legal	reflection”	จึงใคร่ขอน�าเสนอสาระส�าคญัในประเดน็
เรื่องดังกล่าว	ดังนี้

การท�าหนังสือสัญญาท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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การทำาหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

จุลนิติ

๑. ประเภทของหนังสือสัญญำที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ได้ก�าหนดประเภทของหนังสือ
สัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาไว้ในมำตรำ ๑๗๘ วรรคสองและวรรคสำม	ซึ่งบัญญัติว่า
 “หนงัสอืสญัญาใดมบีทเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทย หรอืเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขตซึง่ประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ�านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้อง
ออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้
รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการน้ี รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รบัเรือ่ง หากรฐัสภาพจิารณาไม่แล้วเสรจ็ภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอืว่ารฐัสภาให้ความเหน็ชอบ
 หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า 
หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการ
ค้าเสรี เขตศุลกากรร่วมหรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท�าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิ
ในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ”
	 ค�าว่า	“หนังสือสัญญำ”	 ตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๗๘	นั้น	 แม้รัฐธรรมนูญจะไม่ได้บัญญัติ
ความหมายไว้โดยตรง	แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๗๘	วรรคหนึ่ง	ที่บัญญัติว่า	
“พระมหากษัตริย ์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจในการท�าหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก
และสญัญาอืน่กบันานาประเทศหรอืกบัองค์การระหว่างประเทศ”	แล้ว	อาจกล่าวได้ว่า	“หนงัสอืสญัญา”
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา	๑๗๘	หมายถึง	ควำมตกลงระหว่ำงประเทศทุกประเภทที่จัดท�ำขึ้นระหว่ำง
ประเทศไทยกับต่ำงประเทศหรือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศในรูปแบบที่เป็นลำยลักษณ์อักษร 
และอยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะถูกบันทึกไว้ในเอกสำรฉบับเดียวหรือ
หลำยฉบับที่เกี่ยวพันกัน และไม่ว่ำจะเรียกชื่อวำ่อย่ำงไร๑  

	 ทั้งนี้	 เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๗๘	 วรรคสองและวรรคสาม
ดังกล่าวแล้ว	 สามารถแบ่งประเภทของหนังสือสัญญาที่ต ้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
เป็น	๔	ประเภท	คือ
	 (๑)	 หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศ
	 (๒)	 หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอ�านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
	 (๓)	 หนังสือสัญญาที่รัฐบาลจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสัญญา
	 (๔)	 หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 หรือการค้า
หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง
	 จะพิจารณาเห็นได้ว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้ก�าหนด
ประเภทของหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาไว้ในมำตรำ ๑๙๐ วรรคสอง
โดยก�าหนดให้หนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภามีทั้งสิ้น	๕	ประเภท	คือ

 ๑ เทียบเคียง	ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๑/๒๕๔๒	ที่	๓๓/๒๕๔๓	และที่	๖-๗/๒๕๕๑.	
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	 (๑)	 หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
	 (๒)	 หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอ�านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
	 (๓)	 หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา
	 (๔)	 หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อย่างกว้างขวาง
	 (๕)	 หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า	 การลงทุน	 หรืองบประมาณของประเทศอย่างมี
นัยส�าคัญ
	 ในการนี	้เพือ่ให้มคีวามเข้าใจถงึประเภทของหนังสอืสญัญาทีต้่องได้รบัความเหน็ชอบของรฐัสภา
ดังกล่าว	โปรดดูตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ดังนี้

มุมสะทอนความคิดนติบัิญญตั ิ
๓ 

 (๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปล่ียนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
 (๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา 
 (๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง
กว้างขวาง 
 (๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่าง
มีนัยสําคัญ 
 ในการน้ี เพื่อให้มีความเข้าใจถึงประเภทของหนังสอืสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภาดังกล่าว โปรดดูตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี ้
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

        มาตรา ๑๗๘ วรรคสองและวรรคสาม 
        “หนังส ือส ัญญาใดม ีบท เปลี ่ยนแปลง
อาณาเขตไทย  หรือ เขตพื ้นที ่นอกอาณาเขต  
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจ  
ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การ
เป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอื่น  
ที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง 
ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภา
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเร่ือง หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ 
            หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือ 
การลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง 
ได้แก่ หนังสือสัญญาเก่ียวกับการค้าเสรี เขตศุลกากร
ร่วมหรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําให้
ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ” 

        มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง  
        “หน ัง ส ือ ส ัญญา ใดม ีบท เปลี ่ย นแปล ง
อาณาเขตไทย  หรือ เขตพื ้นที ่นอกอาณาเขต  
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจ  
ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไป 
ตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคง  
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง 
หรื อมี ผลผู กพั นด้ านการค้ า  การลงทุ น  หรื อ
งบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องดังกล่าว” 
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การทำาหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

จุลนิติ

 เมือ่พจิารณาแล้วจะเหน็ได้ว่า	รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๗๘
วรรคสอง	ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๙๐	
วรรคสอง	ในเรือ่งการก�าหนดประเภทหนงัสอืสญัญาทีต้่องได้รบัความเหน็ชอบของรฐัสภา		แต่รฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๗๘	วรรคสาม	ได้มกีารบญัญติัเพิม่เติมบทนิยามของ	
“หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 หรือการลงทุนของประเทศ
อย่างกว้างขวาง”	 ได้แก่	 “หนงัสือสัญญาเก่ียวกับการค้าเสร	ี เขตศลุกากรร่วม	 หรอืการให้ใช้ทรพัยากร
ธรรมชาติ	 หรือท�าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วนหรือหนังสือ
สัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ”	 ซึ่งน่าจะท�าให้หนังสือสัญญาประเภทนี้มีความหมายและลักษณะ
ที่ชัดเจนแน่นอนมากยิ่งขึ้น

๒. กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหนังสือสัญญำโดยรัฐสภำ 
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาโดยรัฐสภาไว้ในมำตรำ ๑๗๘ วรรคสอง ตอนทำ้ย	ซึ่งบัญญัติว่า
 “...ในการนี	้ รฐัสภาต้องพจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายในหกสบิวันนับแต่วันทีไ่ด้รบัเรือ่ง	 หากรฐัสภา
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว	ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ”
	 จะพิจารณาเห็นได้ว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้ก�าหนด
กระบวนการพจิารณาให้ความเห็นชอบหนังสอืสญัญาโดยรฐัสภาไว้ในมำตรำ ๑๙๐ วรรคสองตอนท้ำย
และวรรคสำม	โดยก�าหนดให้รฐัสภาจะต้องพจิารณาให้ความเหน็ชอบหนังสอืสญัญาให้แล้วเสรจ็ภายใน	
๖๐	วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัเรือ่ง	และก�าหนดให้ก่อนการด�าเนนิการเพือ่ท�าหนงัสอืสญัญากบันานาประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ	 คณะรัฐมนตรีต ้องชี้แจงต่อรัฐสภาเก่ียวกับหนังสือสัญญานั้น
รวมถึงต้องเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย
	 ในการนี้	 เพื่อให้มีความเข้าใจถึงหลักการพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาโดยรัฐสภา
ดังกล่าว	โปรดดูตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ดังนี้

มุมสะทอนความคิดนติบัิญญตั ิ
๔ 

 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ในเรื่องการกําหนดประเภทหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม 
ได้มีการบัญญัติเพิ่มเติมบทนิยามของ “หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอ่ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม หรือการหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง” ได้แก่ “หนังสือสัญญา
เกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําให้ประเทศต้อง
สูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” ซึ่งน่าจะทําให้หนังสือสัญญาประเภทนี้มีความหมายและลักษณะที่ชัดเจนแน่นอนมากยิ่งขึ้น 
 

๒. การพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาโดยรัฐสภา  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาโดยรัฐสภาไว้ในมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ตอนท้าย ซึ่งบัญญัติว่า 
 “...ในการนี ้รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง หาก
รัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ” 
 จะพิจารณาเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กําหนด
กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาโดยรัฐสภาไว้ในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
ตอนท้าย และวรรคสาม โดยกําหนดให้รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาให้
แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง และกําหนดให้ก่อนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือ
สัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ คณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับ
หนังสือสัญญานั้น รวมถึงต้องเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย 

ในการน้ี เพื่อให้มีความเข้าใจถึงหลักการพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาโดย
รัฐสภาดังกล่าว โปรดดูตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี ้
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

        มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ตอนท้าย 
        “...ในการนี ้รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หากรัฐสภา
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว 
ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ” 

        มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ตอนท้าย และวรรคสาม
        “...ในการน้ี รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองดังกล่าว

ก่อนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญา  
กับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  
ตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องชี้แจง
ต ่อร ัฐสภาเ กี ่ยวก ับหน ังส ือส ัญญานั ้น  ในการ น้ี 
ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภา  
เพื่อขอความเห็นชอบด้วย” 
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มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflf lection

จุลนิติ

	 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	
มาตรา	 ๑๗๘	 วรรคสอง	 ตอนท้าย	 ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๙๐	 วรรคสอง	 ในเรื่องการก�าหนดให้รัฐสภาเป็นผู ้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีเสนอ	 โดยต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้น
ภายใน	 ๖๐	 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง	 แต่ได้มีการบัญญัติเพิ่มเติมในเรื่องผลทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้น
ให้ชัดเจนว่าหากรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาไม่แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา
ที่รัฐธรรมนูญก�าหนด	ให้ถือว่ำรัฐสภำให้ควำมเห็นชอบ
	 นอกจากนี้	 ยังแก้ไขเพิ่มเติมโดยลดขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา
โดยรัฐสภา	จากเดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๙๐	วรรคสาม	
ได้บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องเสนอ	“กรอบเจรจำ”	 ส�าหรับท�าหนังสือสัญญาต่อรัฐสภาเพื่อขอความ
เหน็ชอบด้วย	แต่รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย พทุธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๑๗๘ ไม่มบีทบญัญตัิ
ในลักษณะดังกล่ำว	 ดังนั้น	 คณะรัฐมนตรีจึงไม่ต้องเสนอ	 “กรอบการเจรจา”	 ส�าหรับหนังสือสัญญา	
๔	ประเภทดังกล่าวต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบแต่อย่างใด

๓. กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรท�ำหนังสือสัญญำที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ได้ก�าหนดหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการท�าหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาไว้ในมำตรำ ๑๗๘ วรรคสี่
ซึ่งบัญญัติว่า
 “ให้มกีฎหมายก�าหนดวธิกีารทีป่ระชาชนจะเข้ามามส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็และได้รบั
การเยียวยาที่จ�าเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท�าหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย”
	 จะพิจารณาเห็นได้ว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้ก�าหนด
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท�าหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
ไว้ในมำตรำ ๑๙๐ วรรคสำมถึงวรรคห้ำ	 โดยก�าหนดให้ก่อนการด�าเนินการเพื่อท�าหนังสือสัญญา
กับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง	คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มี
การรับฟังความคดิเหน็ของประชาชน	และเมือ่มกีารลงนามในหนังสอืสญัญาแล้ว	ก่อนทีจ่ะแสดงเจตนา
ให้มีผลผูกพัน	 คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น	
และในกรณทีีก่ารปฏบิตัติามหนงัสอืสญัญาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรอืผูป้ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	 คณะรัฐมนตรีต้องด�าเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้น
อย่างรวดเร็ว	 เหมาะสม	 และเป็นธรรม	 รวมทั้งให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา	 โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป	
	 ในการนี	้เพือ่ให้มีความเข้าใจถงึหลกัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการท�าหนังสอืสญัญาทีต้่อง
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาดังกล่าว	 โปรดดูตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
ดังนี้
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การทำาหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

จุลนิติ มุมสะทอนความคิดนติบัิญญตั ิ
๖ 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

        มาตรา ๑๗๘ วรรคสี่ 
        “ให้มีกฎหมายกําหนดวิธีการที่ประชาชน  
จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
และได้รับการเยียวยาที่จําเป็นอันเกิดจากผลกระทบ
ของการทําหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย” 

        มาตรา ๑๙๐ วรรคสามถึงวรรคห้า 
        “ก่อนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญา
กับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
ตามวรรคสอง  คณะรั ฐมนตรี ต้ อ ง ใ ห้ข้ อ มูล  
และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น 
ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจา  
ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย 

เม่ือลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว
ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรี
ต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียด  
ของหนังสือสัญญานั้น และในกรณีที่การปฏิบัติ  
ตามหนังสือสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบ  
ต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลาง  
และขนาดย่อม คณะรัฐมนตรีต้องดําเนินการแก้ไข
หรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบน้ันอย่างรวดเร็ว 
เหมาะสม และเป็นธรรม 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการกําหนดประเภท 
กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือ
สัญญาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผล
ผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณ  
ของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ รวมทั้งการแก้ไข  
หรือเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ  
ตามหนังสือสัญญาดังกล่าว โดยคํานึงถึงความ  
เป็นธรรมระหว่างผู้ที่ ได้ประโยชน์กับผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้น
และประชาชนทั่วไป” 
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มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflf lection

จุลนิติ

 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	
มาตรา	๑๗๘	 วรรคสี่	 ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	
มาตรา	๑๙๐	วรรคสามถึงวรรคห้า	ในเรือ่งการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามส่ีวนร่วมในการจัดท�าหนงัสอื
สัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา	 แต่ได้ปรับปรุงรูปแบบที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการท�าหนังสือสัญญาดังกล่าว	จากเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐
มาตรา	 ๑๙๐	 วรรคสามถึงวรรคห้า	 ได้บัญญัติไว้ชัดเจนถึงสิ่งที่คณะรัฐมนตรีต้องด�าเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญ	 โดยเปลี่ยนเป็นการก�าหนดให้มีกฎหมายก�าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคดิเห็นและได้รบัการเยยีวยาทีจ่�าเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท�าหนังสอืสญัญา

๔. กำรวินิจฉัยปัญหำควำมเป็นหนังสือสัญญำที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัย
ปญัหาความเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาไว้ในมำตรำ ๑๗๘ วรรคห้ำ 
ซึ่งบัญญัติว่า	
 “เม่ือมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรี 
จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้  ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค�าขอ”
	 จะพจิารณาเหน็ได้ว่า	รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	ได้ก�าหนดหลกัการ
วนิจิฉยัปัญหาความเป็นหนงัสอืสญัญาทีต้่องได้รบัความเหน็ชอบของรฐัสภาไว้ในมำตรำ ๑๙๐ วรรคหก 
ประกอบมำตรำ ๑๕๔ วรรคหนึง่ (๑)	โดยก�าหนดให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา	 หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจ�านวนไม่น้อยกว่า																			
๑	ใน	๑๐	ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภา	เหน็ว่าหนงัสอื
สัญญาใดเป็นหนังสือสัญญาที่ต ้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา																					
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา	๑๙๐	 วรรคสอง	 ให้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็น
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ประธานวุฒิสภา	 หรือประธานรัฐสภา	 แล้วแต่กรณี	 แล้วให้ประธาน																					
แห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด	 และแจ้งให้
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า	 โดยประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวไม่มีดุลพินิจที่จะส่ง
ความเห็นหรือไม่ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย	 เน่ืองจากเป็นหน้าที่ของประธาน																	
แห่งสภาทีไ่ด้รบัความเหน็ดงักล่าวทีจ่ะต้องส่งความเหน็น้ันไปยงัศาลรฐัธรรมนูญเพือ่วนิิจฉยัในทกุกรณ	ี
และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าหนังสือสัญญาใดเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
ของรฐัสภาตามรฐัธรรมนญู	มาตรา	๑๙๐	วรรคสอง	ย่อมเป็นหน้าท่ีของคณะรฐัมนตรทีีจ่ะต้องน�าหนงัสอื
สัญญาฉบับนั้นเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะแสดงเจตนาให้ม	ี			
ผลผูกพันตามหนังสือสัญญานั้น	
	 ในการนี้	 เพื่อให้มีความเข้าใจถึงหลักการวินิจฉัยปัญหาความเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับ															
ความเห็นชอบของรัฐสภาดังกล่าว	โปรดดูตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ดังนี้
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การทำาหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

จุลนิติ

	 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า	กรณีที่มีปัญหาว่าหนังสือสัญญาฉบับใดต้องได้รับความเห็นชอบ
ของรฐัสภาหรอืไม่	นัน้	ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๗๘	วรรคห้า 
ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๙๐	วรรคหก	
ในเรือ่งการก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของศาลรฐัธรรมนูญในการวินิจฉยัชีข้าด	แต่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ
เรือ่งการก�าหนดกรอบระยะเวลาให้ศาลรฐัธรรมนูญต้องด�าเนินการให้เสรจ็สิน้ภายใน	๓๐	วนันับแต่วนัที่

มุมสะทอนความคิดนติบัิญญตั ิ
๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

        มาตรา ๑๗๘ วรรคห้า 
        “เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณี  
ตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรี  
จ ะ ขอ ใ ห ้ศ า ล ร ัฐ ธ ร ร มน ูญ ว ิน ิจ ฉ ัย ก ็ไ ด ้ ทั ้ง นี้ 
ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ” 
 
 

        มาตรา ๑๙๐ วรรคหก 
        “ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็น
อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด
โดยให้นําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใช้
บั ง คับ กับการเสนอเรื่ อ งต่อศาล รัฐธรรมนูญ  
โดยอนุโลม” 
        มาตรา ๑๕๔ (๑)  
        “มาตรา  ๑๕๔  ร่ างพระราชบัญญัติ ใด
ที่ รั ฐ ส ภ า ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล้ ว  ก่ อ น ที่
นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตาม
ม าต ร า  ๑๕๐  หรื อ ร่ า ง พ ร ะ ร า ชบัญญั ติ ใ ด  
ที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๑๕๑ ก่อนที่
นายกรัฐมนตรีจะนําร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกคร้ังหนึ่ง

(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้ งสองสภารวมกัน
มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ของท้ังสองสภา เห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรั ฐธรรมนูญนี้  หรือตรา ข้ึนโดยไ ม่ ถูกต้อง  
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็น
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธาน
แห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวิ นิจฉัย และแจ้งให้
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า” 

 

 เม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า กรณีที่มีปัญหาว่าหนังสือสัญญาฉบับใดต้องได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาหรือไม ่นั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคห้า 
ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคหก  
ในเร่ืองการกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยชี้ขาด แต่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
เรื่องการกําหนดกรอบระยะเวลาให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันนับแต่วนัที่
ได้รับคําขอ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในเร่ืองผู้มีสิทธิเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยั โดยกําหนดให้

137-146-MAC6.indd   144 12/27/17   11:41 AM



พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ 145

มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflf lection

จุลนิติ

ได้รับค�าขอ	รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเตมิในเรือ่งผูม้สีทิธเิสนอเรือ่งให้ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยั	โดยก�าหนดให้	
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง	จากเดิมที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	
มาตรา	๑๙๐	วรรคหก	ได้ก�าหนดให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	สมาชกิวฒุสิภา	หรอืสมาชกิของทัง้สองสภา
รวมกันจ�านวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๑๐	ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอเรื่องดังกล่าว

บทสรุป
	 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหลักการจัดท�าหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 มาตรา	 ๑๗๘	 กับรัฐธรรมนูญ																							
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๙๐	 แล้วจะพบว่า	 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน																			
ยังคงหลักกำรเดิมตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ ในเรื่องกำรก�ำหนด
ให้หนังสือสัญญำที่มีควำมส�ำคัญต้องได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ	 อันได้แก่	 (๑)	 หนังสือสัญญา
ทีม่บีทเปลีย่นแปลงอาณาเขตของประเทศ	(๒)	หนังสอืสญัญาทีม่บีทเปลีย่นแปลงเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ�านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ	
(๓)	หนงัสอืสญัญาทีร่ฐับาลจะต้องออกพระราชบญัญตัเิพือ่ให้เป็นไปตามหนังสอืสญัญา	และ	(๔)	หนงัสอื
สัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	สังคม	หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศ
อย่างกว้างขวาง	และยงัคงก�ำหนดให้รฐัสภำเป็นผูพ้จิำรณำให้ควำมเห็นชอบหรอืไม่เห็นชอบหนงัสอื
สัญญำที่คณะรัฐมนตรีเสนอ	โดยต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน	๖๐	วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง	รวมถึง
ยังคงเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำหนังสือสัญญำที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบ
ของรัฐสภำ	 ตลอดจนยังคงก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำท่ีของศำลรัฐธรรมนูญในกำรวินิจฉัยชี้ขำด
ในกรณีที่มีปัญหำว่ำหนังสือสัญญำฉบับใดที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำหรือไม่
	 โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	 ได้บัญญัติปรับปรุงหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดท�ำหนังสือสัญญำ
ที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ ซึ่งมีควำมแตกตำ่งจำกหลักกำรตำมที่ก�ำหนดในรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ ดังนี้
 ประกำรแรก กำรบญัญตัเิพิม่เตมิบทนยิำมของ “หนงัสอืสญัญำอืน่ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อควำม
มั่นคงทำงเศรษฐกิจ สังคม หรือกำรลงทุนของประเทศอยำ่งกว้ำงขวำง”	 ว่าได้แก	่“หนังสือสัญญา
เกี่ยวกับการค้าเสรี	เขตศุลกากรร่วม	หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาต	ิหรือท�าให้ประเทศต้องสูญเสีย
สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน	หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ”	
 ประกำรทีส่อง กำรบญัญตัเิพิม่เตมิในเรือ่งผลทำงกฎหมำยท่ีจะเกดิขึน้ให้ชดัเจนหำกรฐัสภำ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหนังสือสัญญำไม่แล้วเสร็จภำยในกรอบระยะเวลำที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด 
โดยให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ
 ประกำรทีส่ำม กำรปรับปรงุรปูแบบท่ีประชำชนจะเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรท�ำหนงัสอืสญัญำ
ดังกล่ำว จากเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๙๐	วรรคสาม
ถึงวรรคห้า	 ได้บัญญัติไว้ชัดเจนถึงสิ่งที่คณะรัฐมนตรีต้องด�าเนินการตามรัฐธรรมนูญ	 โดยเปลี่ยน
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การทำาหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

จุลนิติ

เป็นการก�าหนดให้มีกฎหมายก�าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และได้รับการเยียวยาที่จ�าเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท�าหนังสือสัญญา
 ประกำรที่สี่ กำรลดขั้นตอนกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหนังสือสัญญำโดยรัฐสภำ                       
จากเดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๙๐	วรรคสาม	ได้บัญญัต	ิ																
ให้คณะรฐัมนตรต้ีองเสนอ	“กรอบเจรจำ”	ส�าหรบัการท�าหนังสอืสญัญาต่อรฐัสภาเพือ่ขอความเหน็ชอบด้วย	
แต่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๑๗๘ ไม่มีบทบัญญัติในลักษณะ
ดังกล่ำว	 ดังนั้น	 คณะรัฐมนตรีจึงไม่ต้องเสนอ	“กรอบการเจรจา”	ส�าหรับหนังสือสัญญา	๔	ประเภท																	
ดังกล่าวต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบแต่อย่างใด
 ประกำรที่ห้ำ กำรก�ำหนดกรอบระยะเวลำให้ศำลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยปัญหำควำมเป็น
หนังสือสัญญำที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ	 ที่ก�าหนดให้ต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน	
๓๐	วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอ
 ประกำรสุดท้ำย กำรแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องผู้มีสิทธิเสนอเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
กรณีที่มีปัญหำว่ำหนังสือสัญญำฉบับใดที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำหรือไม่	 โดยก�าหนด
ให้คณะรฐัมนตรเีป็นผูม้สีทิธเิสนอเรือ่ง	จากเดมิทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	
มาตรา	๑๙๐	วรรคหก	ได้ก�าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	หรือสมาชิกของทั้งสอง
สภารวมกันจ�านวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๑๐	ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ของทั้งสองสภา
เป็นผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง ดังนั้น ปัจจุบันสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือสมำชิก
ของทัง้สองสภำรวมกนั จงึไม่มสีทิธเิข้ำชือ่เสนอควำมเห็นต่อประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร ประธำนวฒุสิภำ 
หรอืประธำนรฐัสภำ แล้วแต่กรณี เพือ่ให้ประธำนแห่งสภำท่ีได้รบัควำมเห็นดงักล่ำวส่งควำมเหน็นัน้
ไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยชี้ขำดกรณีที่มีปัญหำว่ำหนังสือสัญญำฉบับใดต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบของรฐัสภำหรอืไม่อกีต่อไป ซึง่มข้ีอพงึสงัเกตว่ำ	การทีร่ฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัได้ก�าหนด
ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีสิทธิเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาว่าหนังสือสัญญา
ฉบบัใดต้องได้รบัความเหน็ชอบของรฐัสภาหรอืไม่	เพือ่ตรวจสอบการใช้อ�านาจในการท�าหนังสอืสญัญา
ของคณะรัฐมนตรีเอง	นั้น	จะสามารถเกิดผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติได้หรือไม	่เพียงใด	
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