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๕๕  

โดย สมบูรณ  เสงีย่มบุตร 
อาจารยกฎหมายระหวางประเทศ  
มหาวิทยาลัยเกริก 
  
 

 

 โดยที่ในขณะนี้กําลังดําเนินการยกราง

รัฐธรรมนูญฉบับใหม และโดยที่บทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการทําสนธิสัญญาที่ผาน

มา ยังมีปญหาในการใชอยูบาง หากมีการแกไข

บางเล็กนอยก็อาจจะทําใหใชไดราบร่ืนขึ้น 
 รัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ  ต้ังแตเปลี่ยนแปลง
การปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยเปนตน
มาจนถึงปจจุบันมีบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจ
การทําสนธิสัญญาเหมือนกัน คือพระมหากษัตริย
ทรงใชพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
ทางคณะรัฐมนตรี หลักการนี้ยังควรยึดถือตอไป
เพราะการติดตอกับตางประเทศเปนงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบของฝายบริหาร ประเทศตาง ๆ 
ทั่วโลกก็ใชหลักการนี้เชนกัน 
 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญใหมเกี่ยวกับการ
ทําสนธิสัญญา ขอเสนอดังนี้ “พระมหากษัตริย
ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจ ในการทําหนังสือสัญญา
กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ 
 หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทย หรือเขตทางทะเลไทย หรือมีบท
กระทบกระเทือนตอการใชอํานาจนิติบัญญัติ  
หรืออํานาจตุลาการ ตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา 
 
 

 
 
 
 

 หนังสือสัญญาใดจะตองออกพระราช-
บัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญา ตองออก
พระราชบัญญัติกอนที่หนังสือสัญญานั้นจะมี 
ผลบังคับใช” 
 บทบัญญั ติข างตนนี้ ได เสนอแก ไข
บทบัญญัติที่เคยใชกันมา ๔ ประเด็น ซึ่งมีปญหา
ในการใช คือ เร่ืองเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่มี 
บทเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐตองได รับ 
ความเห็นชอบของรัฐสภา หนังสือสัญญาที่
จะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตาม
สัญญา ตองได รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
การใชคําวา “หนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญา
สงบศึก และสัญญาอื่น ๆ”  และหนังสือสัญญาใด
กระทบกระเทือนตอการใชอํานาจนิติบัญญัติ 
หรืออํานาจตุลาการซึ่งเปนปญหาใหม 
 
๑. ป ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ ห นั ง สื อ ที่ มี บ ท
เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา 
 รั ฐธรรมนูญฉบับที่ เ พ่ิ งถู กยกเลิก  ได
บัญญัติใหสนธิสัญญาที่มีขอบทเปล่ียนแปลง
เขตอํานาจแหงรัฐ ตองไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา 
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 คําวา “เขตอํานาจแหงรัฐ” เปนคําใหม
ที่ไดนํามาใชแทนคําวา “เขตอธิปไตยแหงชาติ” 
ซึ่งเคยใชอยูในรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ การที่มี
คําวาเขตอธิปไตยแหงชาติในรัฐธรรมนูญ  
ก็เนื่องจากกฎหมายทะเลไดยอมใหรัฐชายฝง 
อางสิทธิอธิปไตยเหนือเขตทางทะเล อยางเชน 
เขตไหลทวีป และเขตเศรษฐกิจจําเพาะ เปนตน 
 สิทธิอธิปไตยของรั ฐชายฝ ง เหนือ 
เ ขตไหล ทวี ปและ เขต เศรษฐกิ จจํ า เพาะ  
ก็มีเฉพาะสิทธิในการแสวงหาประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีชี วิตและไมมีชี วิต
อยางเชน การขุดเจาะน้ํามันหรือกาซ การขุด
เจาะแรธาตุตาง ๆ การประมง รวมทั้งการผลิต
พลังงานจากน้ํา กระแสน้ําและลมในเขตไหล
ทวีปหรือในเขตเศรษฐกิจจําเพาะแลวแตกรณี 
 สิทธิอธิปไตยที่ รัฐชายฝงมีเหนือเขต
ไหลทวีปกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะนั้น ยังนอย
กวาสิทธิของรัฐที่มีเหนืออาณาเขต เพราะรัฐมี
อํานาจอธิปไตย (sovereignty) เหนืออาณาเขต 
คือ ดินแดนบนบกและทะเลอาณาเขต รวมทั้ง
นานน้ําภายใน ซึ่งรัฐสามารถบังคับใชกฎหมาย
ทุกอยางเหนือบริเวณเหลานี้ ไมจํากัดเพียงแต
เ ร่ืองการแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจ  
ฉะนั้น ในแงกฎหมาย เขตไหลทวีปหรือในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะแลวแตกรณี 
 คําวา สิทธิอธิปไตย ภาษาอังกฤษใช 
คําวา “sovereign rights” และในรัฐธรรมนูญ
เราก็เคยใชคําวา “เขตอธิปไตยแหงชาติ” มากอน
ในการทําสนธิสัญญาเกี่ยวกับการแบงเขตไหล
ทวีปหรือเขตเศรษฐกิจจําเพาะหรือแบงเขตทาง
ทะเลทุกฉบับ ก็ไดเสนอขอความเห็นชอบจาก
รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ 

 สําหรับคําวา “เขตอํานาจแหงรัฐ” ซึ่ง
ไดนํามาใชแทนที่คําวาเขตอธิปไตยแหงชาตินั้น 
ก็ไมพบวาการเปลี่ยนใชคําใหมมีจุดประสงค 
ใหมีความหมายแตกตางจากคําเดิมจึงเขาใจ
วา  เขตอํานาจแหงรัฐ  คงจะมีความหมาย
เชนเดียวกับคําวาเขตอธิปไตยแหงชาติในกรณี
ที่ รัฐสภาได ใหความเห็นชอบความตกลง
ระหวางไทยกับเวียดนามวาดวยการแบงเขต
ทะเลระหวางประเทศทั้งสองในอาวไทยเมื่อ
วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๐  ก็ เปนไปตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่วา สนธิสัญญาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ ตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภา 
 อยางไรก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญไดใชคําวา 
เขตอํานาจแหงรัฐ ในความหมายที่กวางขวางมาก 
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๓/๒๕๔๓ เร่ือง
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ศาลรัฐธรรมนูญไดตัดสินวา อนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพเปนหนังสือ
สัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ ซึง่
ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา คําวินิจฉัย
สวนที่สําคัญสรุปไดวา รัฐภาคีตองเอื้ออํานวย
ให รั ฐภาคี อ่ืน ได เข าถึ งและใชประ โยชน
ทรัพยากรพันธุกรรมของตนไดดวย เทากับเปน
การเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐในการใช
ทรัพยากรพันธุกรรมของตน ซึ่งเดิมมีอํานาจ
อธิปไตยอยางสมบูรณ 
 การที่ ศาลรั ฐธรรมนูญวินิ จ ฉัยว า            
การเอื้อ อํานวยให รัฐ อ่ืนเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรม เปนการเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหง
รัฐนั้น จึงเปนการใหความหมายของคําวา เขต
อํานาจแหงรัฐ ตามความหมายของภาษาอยาง
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กวางขวางที่สุด มิใชจํากัดความหมายอยูเฉพาะ
ในทางภูมิศาสตรดังที่เคยใชกันมา 
 ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ มิ ไ ด อ ธิ บ า ย
ความหมายของคําวา เขตอํานาจแหงรัฐ และ
มิไดอธิบายวา การกระทําในลักษณะใดถือวา
เปนการเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ การ
เปลี่ยนแปลงตองถึงขั้นที่จะเปลี่ยนแปลงอํานาจ
ตามกฎหมายหรือไม หรือตองออกกฎหมายให
เปลี่ยนแปลงอํานาจหรือไม หรือเปล่ียนแปลง
อํานาจตามที่กําหนดไวในระเบียบหรือนโยบาย
หรือในทางปฏิบัติเทานั้น ก็จะถือวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ 
 ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญสรุปวา  เมื่อ
เจาหนาที่ของรัฐตองเอื้ออํานวยความสะดวก 
ก็เปนการเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ และ
ศาลก็มิไดกําหนดใหเห็นวา ตองเอื้ออํานวย
ความสะดวกเพียงใด  จึงจะถือวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ 
 การเอื้ออํานวยความสะดวกควรจะเปน
การปฏิบัติหนาที่ตามปกติของเจาหนาที่ก็ได  
ถาเจาหนาที่ของรัฐ ไมเอื้ออํานวยความสะดวก 
ควรจะถือเปนกรณีผิดปกติ นอกจากจะเปน
กรณีที่ไมเอื้ออํานวยความสะดวกตามนโยบาย
เทานั้น 
 การตีความเชนนี้แสดงใหเห็นวา ศาล
รัฐธรรมนูญไดมองขามหรือไมไดใหความสนใจ
แกคําวา “เขต” ซึ่งนําหนาคําวาอํานาจแหงรัฐ 
และเปนคําที่มีความหมายทางดานภูมิศาสตร
ดวย 
 โดยที่สนธิสัญญาทุกฉบับก็มีการสราง
ขอผูกพันไมมากก็นอยซึ่งจะตองตามมาดวย
การเอื้ออํานวยความสะดวกไมมากก็นอย  

จึงเทากับวา สนธิสัญญาเกือบทุกฉบับมีการ
เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ และตองขอ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา 
 การตีความ ซึ่งทําใหสนธิสัญญาเกือบ
ทุกฉบับ ตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
เช นนี้  อาจจะมองข าม เจตนารมณ ของ
รัฐธรรมนูญที่มอบอํานาจหนาที่ ในการทํา
สนธิสัญญาใหกับรัฐบาลหรือฝายบริหาร และ
ใหรัฐสภาใหความเห็นชอบเฉพาะสนธิสัญญา
ที่มีความสําคัญมาก อยางเชน อาณาเขต  เปนตน  
 โดยที่ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายไทย 
เมื่อไดรับการตีความโดยศาลรัฐธรรมนูญเชนนี้ 
ก็ตองมาพิจารณาทบทวน คําวา เขตอํานาจ
แหงรัฐ วาเปนคําที่ เหมาะสมหรือไมเพราะ
สามารถตีความหมายกวางขวาง  ทําให
สนธิสัญญาเกือบทุกฉบับตองขอความเห็นชอบ
จากรัฐสภา 
 เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการตีความหรือ
การใชคําวา  เขตอํานาจแหงรัฐในอนาคต  
เราควรจะใชคําวา “เขตทางทะเล” แทนคําวา 
“เขตอํานาจแหงรัฐ” ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพ่ือใหเขาใจไดงายและเกิดความชัดเจนวา
เฉพาะสนธิ สัญญาที่ มี ความสํ าคัญมาก
อยางเชน  เขตทางทะเล  จึงตองขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภา 
 
๒.  ปญหาเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่จะตอง
ออกพระราชบัญญัติ เพื่อใหการเปนไป
ตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา 
 ในปจจุบันนี้ สนธิสัญญาที่ตองออก
พระราชบัญญัติ เพ่ือใหการเปนไปตามสัญญา
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นั้น จะตองเสนอขอความเห็นชอบตอรัฐสภา
กอน เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว จึงเสนอ
รางกฎหมายที่จะรองรับสนธิสัญญาตอรัฐสภา 
เพ่ือออกกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทําใหตอง
เสนอเรื่องเขาสูสภา ๒ คร้ัง ตองใชเวลามาก 
สนธิสัญญาบางฉบับใชเวลา ๒-๓ ป จึงจะผาน
ขั้นตอนเหลานี้ 
 สนธิ สัญญาที่จะตองออกกฎหมาย
รองรับ คือ สนธิสัญญาที่กระทบกระเทือนตอ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือสนธิสัญญา 
ที่มีขอบทที่ขัดกับกฎหมาย  สนธิสัญญาทั้ง  
๒ ประเภทนี้จึงตองมีการออกกฎหมายรองรับ 
ถาหากไมมีกฎหมายรองรับ สนธิสัญญาที่ทํา
โดยฝายบริหารก็ยอมไมสามารถที่จะบังคับใช
ในสวนที่กระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน เพราะการควบคุมสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล ยอมจะตองมีอํานาจตามกฎหมาย และ
สนธิสัญญาสวนที่ขัดตอกฎหมายก็จะขัดกับ
กฎหมายตอไป เพราะกฎหมายตองแกดวย
กฎหมาย  ถาหากรัฐบาลทําสนธิ สัญญาที่
จะตองมีกฎหมายรองรับแตไมดําเนินการออก
กฎหมายรองรับกอนการใหสนธิสัญญามีผล
บังคับใช ก็ไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันใน
สนธิสัญญา และอาจเกิดการละเมิดขอผูกพัน
ระหวางประเทศไดเพ่ือเปนการประหยัดเวลา 
เราควรจะตัดขั้นตอนการเสนอสนธิสัญญาที่
ตองออกกฎหมายรองรับตอรัฐสภา เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ เราควรดําเนินการออกกฎหมาย
รองรับสนธิสัญญา เมื่อรัฐสภาออกกฎหมาย
รองรับแลว  รัฐบาลก็สามารถให สัตยาบัน 
เพ่ือใหสนธิสัญญามีผลบังคับใช  

 อนึ่ง  ในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ     
ที่ ๓๓/๒๕๔๓ เร่ืองอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ศาลรัฐธรรมนูญได
สรุปในตอนทายวา “อนุสัญญามาตรา ๑๕ 
วรรคเจ็ด มาตรา ๑๖ วรรคสาม และวรรคสี่ 
และมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง กําหนดใหรัฐภาคี
ดํา เนินมาตรการทางนิ ติ บัญญั ติ . . . เท าที่
เหมาะสม  เ พ่ือวัตถุประสงค . . .ยอมตอง
หมายความวา ถาประเทศไทยเขาเปนภาคี
อนุสัญญาฯ ที่มีบทบัญญัติใหดําเนินมาตรการ
ทางนิติบัญญัติดังกลาว...       ยอมจะตองออก
กฎหมายหรือพยายามออกกฎหมายมาใช
บังคับ” 
 อนุ สัญญามาตรา  ๑๕  วรรค เจ็ ด 
มาตรา ๑๖ วรรคสาม และส่ี และมาตรา ๑๙ 
วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญไดอางถึงนั้น ได
บัญญัติไวในลักษณะเดียวกันวา “แตละภาคี
จักตองดําเนินมาตรการทางกฎหมาย  การ
บริหาร หรือนโยบาย เทาที่เหมาะสม...” วิธีการ
เขียนสนธิสัญญาในลักษณะเชนนี้ ก็เพ่ือใหรัฐ
ภาคีแตละรัฐเลือกวา  จะใชมาตรการทาง
กฎหมาย  หรือมาตรการทางบริหาร  หรือ
นโยบาย ตามความเหมาะสมกับระบอบการ
ปกครองของแตละภาคี มิใชวาจะตองออก
กฎหมายหรือพยายามออกกฎหมาย 
 ศาลรัฐธรรมนูญไดสรุปวา ถาประเทศ
ไทยเขาเปนภาคี  ก็ตองออกกฎหมายหรือ
พยายามออกกฎหมายมาใชบังคับ ทั้งๆ  ที่
หนวยงานเจาของเรื่อง ไดชี้แจงวา มีกฎหมาย
ไทยเพียงพอตอการคุมครองและอนุ รักษ
ทรัพยากรชีวภาพตามพันธกรณีของอนุสัญญา 
ไดแก พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ แกไขเพิ่มเติม
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ถึ ง  พ .ศ .  ๒๕๓๒  พ . ร .บ .  ก า ร ป ร ะ ม ง  
พ .ศ .  ๒๔๙๐  พ . ร .บ .  อุ ท ย านแห ง ช าติ  
พ .ศ .  ๒๕๐๔  พ .ร .บ .  ป าสงวนแห งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๐๗   พ.ร.บ. กักพืช  พ.ศ. ๒๕๐๗ 
แกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. กักพืช (ฉบับที่ ๒)  
พ . ศ .  ๒๕๓๗  พ . ร .บ .  บํ า รุ ง พั น ธุ สั ต ว  
พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ร.บ. พันธุ พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
แกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. พันธุพืช (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
แกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) 
พ .ศ .  ๒๕๓๕  พ .ร .บ .  การส งออกไปนอก 
และนํา เข ามาในราชอาณาจักรซึ่ งสินค า  
พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ. พัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ร.บ. สงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. สงเสริม
และ รักษาคุณภาพสิ่ ง แวดล อมแห งชา ติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. สวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕  
 อีกประการหนึ่ง ในการพิจารณาเขา
เปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชี วภาพ  ไมมี หน วยงานใด เสนอร า ง
กฎหมายที่จะตองใชรองรับอนุสัญญานี้ 
 สําหรับ  ความเห็นของศาลที่วา  ถา
ประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญา ยอมจะตอง
พยายามออกกฎหมายมาใชบังคับนั้น อาจ
กอใหเกิดปญหาแกผูปฏิบัติในอนาคต เพราะ
เทาที่ผานมา เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตองตัดสินวา 
จะตองออกกฎหมายหรือไมตองออกกฎหมาย
รองรับสนธิสัญญา ถาตองออกกฎหมายก็ตอง
ยกรางกฎหมายขึ้นมา ถาไมตองออกกฎหมาย 
ก็ไมมีการยกรางกฎหมาย เจาหนาที่คงจะไมรู
วาจะปฏิ บั ติอยางใดในการพยายามออก
กฎหมายตามความเห็นของศาล 

 เปนที่นาสังเกตวา วรรควินิจฉัยของ
ศาลไดเขียนไววา “ดวยเหตุผลดังกลาว ศาล
รัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา อนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพเปนหนังสือ
สัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ 
ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง”  ก็ไมมี
เร่ืองเกี่ยวกับการออกกฎหมายหรือพยายาม
ออกกฎหมายอยูในวรรควินิจฉัยนี้ ตามที่ศาล
ไดสรุปความเห็นนี้ไวในวรรคกอน 
 ตามปญหาที่กลาวมาขางตน เราควร
แยกสนธิสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติ
เ พ่ือใหการ เปน ไปตามสัญญา  ออกจาก
สนธิสัญญาที่เปลี่ยนแปลงเขตแดนหรือเขตทาง
ทะเล ซึ่งตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา 
สําหรับสนธิสัญญาที่ตองออกกฎหมายรองรับ 
ไมควรขอความเห็นชอบจากรัฐสภา แตให
ดําเนินการออกกฎหมายรองรับเพียงขั้นตอน
เดียว เมื่อมีการทําสนธิสัญญาที่จะตองออก
พระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญา 
รั ฐ บ าล เ สนอ ร า ง กฎหมายที่ จ ะ ร อ ง รั บ
สนธิ สัญญาต อสภา ได เ ลย  ซึ่ ง เ ป น ก า ร
ประหยัดเวลาและลดขั้นตอน โดยไดผลในทาง
ปฏิบัติเหมือนกัน 
 ในกรณีที่ไมสามารถรางกฎหมายที่จะ
รองรับสนธิสัญญา ก็แสดงวาสนธิสัญญานั้น 
ไมตองออกกฎหมายรองรับ (นอกจากจะออก
กฎหมายรองรับที่ เกินกว าขอ ผูก พันของ
สนธิสัญญา) เพราะการออกกฎหมายรองรับ
สนธิสัญญาก็ตองเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา
เทานั้น ถาไมมีรางกฎหมายก็ไมมีประเด็นที่
จะตองเสนอเรื่องตอรัฐสภา ที่สําคัญ คือเรา
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สามารถแกปญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญไดสรางไว
เกี่ยวกับกรณีที่ “จะตองพยายามออกกฎหมาย”  
 ถ าสภาออกกฎหมายที่ จะรองรับ
สนธิสัญญาให รัฐบาลก็สามารถดําเนินการให
สัตยาบันสนธิสัญญานั้นตอไป ถาหากสภา 
ไม ออกกฎหมายที่ จะรอง รับสนธิ สัญญา  
ก็เทากับสภาไมเห็นดวยกับสนธิสัญญาฉบับนั้น 
รัฐบาลก็ไมสามารถใหสัตยาบันสนธิสัญญา
ฉบับนั้น  
 เราจึงควรใชขอบท “หนังสือสัญญาใด
จะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปน 
ไปตามสัญญา ตองออกพระราชบัญญัติกอน 
ที่หนั งสือ สัญญานั้นจะมีผลบังคับใช ” ใน
รัฐธรรมนูญฉบับใหม 
 
๓. หนังสอืสัญญาสันติภาพและสัญญาสงบศึก 
 รัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ที่เคยใช ได
บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ 
สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น  ๆ กับนานา
ประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศ” 
 ถาหากใชคําวาหนังสือสัญญาเพียง 
คําเดียว ก็คลุมถึงหนังสือสัญญาสันติภาพและ
สัญญาสงบศึก  จึงไมจํ า เปนตองเขียนชื่ อ
สนธิสัญญา ๒ ประเภทนี้ไวตางหาก เพราะ
รัฐธรรมนูญก็ไมไดกําหนดวิธีการทําสนธสัิญญา 
๒ ประเภทนี้แตกตางไปจากสนธิสัญญาอื่น ๆ 
เราจึงอาจตัดคําวา “หนังสือสัญญาสันติภาพ” 
“สัญญาสงบศึก” และ  “สัญญาอื่น  ๆ” ออก
เพ่ือใหเหลือเพียงหนังสือสัญญาคําเดียว ก็จะ
คลุมถึงสนธิสัญญาทุกประเภท 

๔.  สนธิสัญญาที่กระทบกระเทือนตอการ
ใชอํานาจนิติบัญญัติหรืออํานาจตุลาการ 
ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 
 สนธิสัญญาที่ทําในยุคปจจุบันเริ่มมี 
ขอบทที่กระทบกระเทือนตอการใช อํานาจ  
นิ ติ บัญญั ติ  และโดยที่สนธิ สัญญาทําโดย
รัฐบาลหรือฝายบริหาร จึงควรจะขอความ
เห็นชอบของรัฐสภา 
 ค ว า ม ต ก ล ง ก า ร ค า เ ส รี ไ ท ย  – 
ออสเตรเลีย ขอ ๘๐๙ วรรค ๒ ไดบัญญัติ ดังนี้  
 “ในสาขาซึ่งไดมีการยอมรับขอผูกพัน
การเขาสูตลาด มาตรการซึ่งภาคีจะไมคงไว
หรือนํามาใช ไมวาจะเปนไปตามการแบงเขต
ภูมิภาค หรือตามดินแดนทั้งหมด นอกจากจะ
ไดระบุไว เปนอยางอื่นในภาคผนวก  ๘  จะ
หมายถึง 
 (เอ) ขอจํากัดในจํานวนผูใหบริการ 
.................. 
 (บี)  ขอจํากัดในมูลคารวมทั้งหมดของ 
ธุรกรรมทางการคาบริการ.................. 
 (ซี)  ขอจํากัดในจํานวนทั้งหมดของ
การประกอบการบริการ.................. 
 (ดี)  ขอจํากัดในจํานวนทั้งหมดของ
บุคคลธรรมดาที่อาจถูกวาจางในสาขาบริการใด 
โดยเฉพาะ.................. 
 (อี) มาตรการซึ่งจํากัดหรือกําหนด
ประเภทเฉพาะขององคกรทางกฎหมายหรือ
การรวมลงทุน ซึ่งผูใหบริการอาจใหบริการ โดย
อาศัยองคกรทางกฎหมายหรือการรวมลงทุน
นั้น 
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 (เอฟ) ข อจํ ากั ด ในการ เข า ร วมทุ น
ตางประเทศในรูปแบบของการจํากัดอัตราสวน
สูงสุดของการถือหุนตางดาวหรือมูลคารวม
ทั้งหมดของการลงทุนจากตางประเทศของแตละ
บุคคลหรือโดยการรวมทุน” 
 มาตรการซึ่ งภาคี จะ ไม คง ไว ห รื อ
นํามาใชในที่นี้ จะหมายถึงระเบียบกฎหมาย ถา
หากมีกฎหมายอยู ก็ตองยกเลิกกฎหมาย 
ในกรณีที่เปดตลาดธุรกิจบริการนั้น  อยางเชน 
หากมีการเปดเสรีธุรกิจบริการโทรศัพท ก็ตอง
ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับองคการที่ผูกขาด 
การใหบริการทางโทรศัพท รวมทั้งตองไมออก
กฎหมายใหมที่จะจํากัดจํานวนบริษัทที่จะ
ใหบริการโทรศัพท จํากัดมูลคารวมของธุรกิจ
โทรศัพท จํากัดจํานวนการบริการทางโทรศัพท 
จํากัดจํานวนคนที่จะทํางานในธุรกิจโทรศัพท 
กําหนดใหผูใหบริการโทรศัพทใหบริการผาน
บริษัทบางประเภท กําหนดอัตราสวนการถือหุน
ตางดาวในบริษัทที่ใหบริการโทรศัพท หรือ
กําหนดยอดจํานวนหุนของผูถือหุนตางดาว 
แตละคน ฯลฯ  
 โดยที่อํานาจในการออกกฎหมายเปน
อํานาจของฝายนิ ติ บัญญั ติ  สนธิ สัญญาที่
บัญญั ติ ใหยกเลิกกฎหมายหรือห ามออก
กฎหมาย จึงกระทบกระเทือนตอการใชอํานาจ
ของฝายนิติบัญญัติ และโดยที่สนธิสัญญาทํา
โดยรัฐบาลหรือฝายบริหาร  จึงเปนเรื่องที่ 
ฝายบริหารไปกาวกายอํานาจหนาที่ของฝาย 
นิติบัญญัติ 
 เพ่ือแกปญหาเกี่ยวกับการกาวกาย
อํานาจหนาที่ เราควรเสนอสนธิสัญญาที่มี
บทบัญญัติใหยกเลิกกฎหมายหรือหามออก

กฎหมายตอรัฐสภา เพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อ
รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว  ก็ เทากับวา 
รัฐสภายินยอมใหฝายบริหารสรางขอผูกพัน
ระหวางประเทศที่หามออกกฎหมายหรือให
ยกเลิกกฎหมายได 
 ความจริง บทบัญญัติสนธิสัญญาที่
หามออกกฎหมาย หรือใหยกเลิกกฎหมายนี้
อาจหลีกเลี่ยงได เพราะเราสามารถยกราง
สนธิสัญญาใหเกิดขอผูกพันระหวางประเทศใน
ลักษณะเดียวกันได  โดยไมตองบัญญัติให
ยกเลิกกฎหมาย หรือหามออกกฎหมาย เรา
เพียงแตรางขอบทไปในทํานองวาภาคีแตละ
ฝาย จะไมควบคุมหรือหามในเรื่องใดบาง หรือ
อนุญาตใหทําอะไรไดบาง ก็จะไดผลเหมือนกัน
โดยไมเกิดการกาวกายอํานาจกัน 
 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับอํานาจการทํา
สนธิสัญญา จะชวยแกปญหาเกี่ยวกับขั้นตอน
การออกกฎหมายรองรับสนธิสัญญา  หรือ
ปญหาเกี่ยวกับการเสนอสนธิสัญญาขอความ
เห็นชอบตอรัฐสภาไดบาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




