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สรุปสัมมนาทางวิชาการ

โดย	 นายบรรหาร		กำลา		
	 นิติกร	สำนักกฎหมาย

 *จัดโดยรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า และสหภาพรัฐสภา เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   
ณ  ห้องปรินซ์ บอลรูม ชั้น ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ.

    “บทบาทของรัฐสภา
ในกระบวนการทำสนธิสัญญา        
ระหว่างประเทศ”*

๕๓

 ปัจจุบัน ปัญหาในเรื่อง ช่องทางการค้า มาตรฐานสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม  
การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศและปญัหาอาชญากรรมขา้มชาตกิลายเปน็ประเดน็ที่
นำไปสู่การทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งประเด็นเหล่านี้อยู่นอกเหนืออำนาจหรือ 
ขอบเขตที่แต่ละประเทศจะดำเนินการได้โดยลำพัง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัย 
ความรว่มมอืของนานาประเทศตามหลกัของกฎหมายระหวา่งประเทศ ในกระบวนการ 
ดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่ารัฐสภาในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทไม่มากนัก 
ในขั้นตอนการเจรจาต่อรองในการทำสนธิสัญญา เพราะโดยหลักการแล้วจะเป็น 
อำนาจของฝ่ายบริหาร เว้นแต่ในกรณีของการเจรจาต่อรองในเรื่องที่มีความสำคัญ ๆ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) ในวงกว้าง ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐสภามีบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
ในการออกกฎหมายและตรวจสอบฝ่ายบริหาร ดังนั้น รัฐสภาจึงจำเป็นต้องมีส่วนร่วม 
ในการรบัทราบและมโีอกาสใหข้อ้เสนอแนะในกระบวนการเจรจาตอ่รองของสนธสิญัญา 
ประเภทดังกล่าวด้วย
 โดยเฉพาะมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มีการกำหนดหลักการใหม่ 
โดยให้คณะรัฐมนตรีให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และต้องชี้แจงต่อรัฐสภา ทั้งนี้ ต้องมีการเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอ 
ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญาด้วย
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 ในกระบวนการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ”

๕๔

 ในการนี้รัฐสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและสหภาพรัฐสภา 
จึงได้จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของรัฐสภาใน 
กระบวนการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ” ข้ึน เพ่ือเสริมสร้าง 
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของรัฐสภาในกระบวนการ 
ทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ รวมทั้งทบทวนบทบาทของทั้งฝ่าย 
นิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในกระบวนการดังกล่าว ซึ่งในการสัมมนา 
ครั้งนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาด้วย ดังนั้น ผู้เขียนจึงใคร่ขอสรุปผลการสัมมนา 
ในประเด็นทางวิชาการที่มีความสำคัญ ซึ่งวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิได้มีความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับ 
บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ รวมทั้งเกี่ยวกับความเป็นมา 
และพัฒนาการของกระบวนการทำสนธิสัญญาในประเทศไทย กระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดทำ 
หนงัสอืสญัญาตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๙๐ สภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้จากบทบญัญตั ิ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 ๑. บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ : ภูมิหลัง 
และพัฒนาการ
 ศาสตราจารย ์ดร.จตรุนต ์ ถริะวฒัน ์คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดอ้ภปิราย 
และแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับ “ภูมิหลังและพัฒนาการของกระบวนการทำสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศของประเทศไทย” สรุปได้ดังนี้
 เนือ่งจากประเทศไทยมกีารปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ 
ประมขุ มกีารแบง่แยกอำนาจอธปิไตยออกเปน็ ๓ ฝา่ย ไดแ้ก ่ฝา่ยนติบิญัญตั ิฝา่ยบรหิาร และฝา่ยตลุาการ 
ซึง่โดยหลกัการแลว้การดำเนนิความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศหรอืการทำสนธสิญัญาหรอืหนงัสอืสญัญา 
กบันานาประเทศหรอืองคก์ารระหวา่งประเทศเปน็พระราชอำนาจของพระมหากษตัรยิ ์ซึง่ทรงใชอ้ำนาจ 
ดงักลา่วนีท้างคณะรฐัมนตร ีดงันัน้ อำนาจในการสนธสิญัญาหรอืหนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศจงึเปน็ 
อำนาจของฝ่ายบริหาร เพียงแต่ได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ว่าในการจัดทำสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญา 
ประเภทที่มีความสำคัญ ๆ รัฐธรรมนูญได้กำหนดว่าจะต้องกระทำโดยอาศัยความร่วมมือกับฝ่าย 
นิติบัญญัติหรือต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และในอดีตที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการประกาศใช ้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น รัฐธรรมนูญของประเทศไทยได้กำหนด 
ประเภทของหนังสือสัญญาที่มีความสำคัญ ๆ ซึ่งการจัดทำจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาไว้ 
เพียง ๓ ประเภทเท่านั้น ได้แก่
 ๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
 ๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจแห่งรัฐ และ 
  ๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญา
 ต่อมาในระยะหลัง บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
ได้เพิ่มมากขึ้น โดยเกิดจากสาเหตุรวม ๒ ประการ คือ 
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 สาเหตุประการที่ ๑ เกิดจากผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามคำวินิจฉัยศาล 
รัฐธรรมนูญ ที่ ๓๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ เรื่อง อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ เป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจแห่งรัฐ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ 
ของรฐัสภาตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรอืไม ่ศาลรฐัธรรมนญูไดว้นิจิฉยัวา่การเขา้เปน็ 
ภาคีอนุสัญญาฯ จะมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ 
ทรัพยากรพันธุกรรมระหว่างประเทศไทยกับรัฐภาคีอื่น เป็นการให้สิทธิและการถูกจำกัดสิทธิ 
ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งจะต้องมีการออกกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายภายในที่ใช้บังคับอยู่ให้สอดคล้อง 
กบัวตัถปุระสงค ์หลกัการ และขอบเขตของอนสุญัญาฯ เหน็ไดว้า่เปน็การเปลีย่นแปลงเขตอำนาจแหง่รฐั 
ในการใชท้รพัยากรพนัธกุรรมและเปน็หนงัสอืสญัญาทีม่บีทเปลีย่นแปลงเขตอำนาจแหง่รฐั จะตอ้งไดร้บั 
ความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง  
ซ่ึงการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีความเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญ 
ตีความถ้อยคำว่า “เขตอำนาจแห่งรัฐ” ในความหมายที่ค่อนข้าง 
จะกว้างและส่งผลทำให้รัฐสภามีบทบาทและอำนาจหน้าท่ีในการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมากขึ้น
 สาเหตุประการที่ ๒ เกิดจากหลักการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง โดยได้เพิ่มประเภทของหนังสือสัญญาที่จะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบของรัฐสภาไว้รวม ๕ ประเภท กล่าวคือจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนที่ 
คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้มีการลงนามในหนังสือสัญญาให้มีผลผูกพันประเทศไทย ได้แก่
 ๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
 ๒) หนงัสอืสญัญาทีม่บีทเปลีย่นแปลงเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขต ซึง่ประเทศไทยมสีทิธอิธปิไตย 
หรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
 ๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญานั้น
 ๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง 
กว้างขวาง และ 
  ๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมี
นัยสำคัญ
  ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม ยังได้เพิ่มบทบาทของรัฐสภาโดยกำหนดว่า  
กอ่นการดำเนนิการเพือ่ทำหนงัสอืสญัญาทัง้ ๕ ประเภทดงักลา่ว คณะรฐัมนตรตีอ้งใหข้อ้มลูและจดัการ 
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี ้
ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย
    โดยสรุป ในอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวกับกระบวนการทำสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญา 
ระหว่างประเทศนั้น รัฐสภาจะมีบทบาทที่ค่อนข้างจะจำกัด แต่จากผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓๓/๒๕๔๓ และจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง  
เป็นผลทำให้รัฐสภามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
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 ๒. กระบวนการหรือข้ันตอนในการจัดทำหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ 
   นายอรรณพ บุราณเศรษฐ ผู้อำนวยการกองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กระทรวงการต่างประเทศ ได้สรุปเกี่ยวกับ “กระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดทำหนังสือสัญญา 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐” โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น ๑๑ ขั้นตอน ดังนี้
   ๑) ก่อนทำหนังสือสัญญา คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการ
    ๑.๑) เสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ
    ๑.๒) ชี้แจงต่อรัฐสภา ให้ข้อมูล และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เกี่ยวกับหนังสือสัญญาซึ่งจะต้องดำเนินการไปตลอดจนกว่าจะทำหนังสือสัญญาเสร็จสิ้น (ลงนาม)
   ๒) รัฐสภาให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจา
   ๓) ดำเนินการเจรจา ทั้งนี้ รัฐบาลต้องชี้แจงต่อรัฐสภา ให้ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนเกี่ยวกับหนังสือสัญญาควบคู่ไปด้วย จนกว่าจะทำหนังสือสัญญาเสร็จสิ้น (ลงนาม)
   ๔) สรุปผลการเจรจา ซึ่งจะได้มาซึ่งร่างหนังสือสัญญาที่เห็นชอบร่วมกันโดยไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมอีกต่อไปแล้ว (Final agreed text)
   ๕) ส่วนราชการเจ้าของเรื่องเสนอร่างหนังสือที่เห็นชอบร่วมกันแล้วดังกล่าวในข้อ ๔  
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนลงนาม (โดยยังไม่มีผล)
   ๖) การลงนาม (โดยในหนังสือสัญญาต้องมีข้อบทระบุว่า หนังสือสัญญาต้องได้รับ 
การให้สัตยาบันก่อนการมีผลใช้บังคับ)
   ๗) คณะรัฐมนตรีเสนอหนังสือสัญญาที่ลงนามไว้แล้ว (แต่ยังไม่มีผล) ตามข้อ ๖ 
เพื่อขอความเห็นชอบของรัฐสภา
   ๘) รัฐสภาจะต้องพิจารณาหนังสือสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน 
ที่ได้รับเรื่อง
   ๙) รัฐสภาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา
    ๑๐) ก่อนให้สัตยาบัน (ความยินยอมที่จะผูกพัน) หนังสือสัญญานั้น คณะรัฐมนตรีต้องให้ 
ประชาชนสามารถเขา้ถงึรายละเอยีดของหนงัสอืสญัญานัน้ และในกรณทีีก่ารปฏบิตัติามหนงัสอืสญัญา
ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรัฐมนตรี 
ต้องดำเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม
    ๑๑) รัฐบาลไทยให้สัตยาบันหนังสือสัญญา
   ทั้งนี้ นายอรรณพฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณา 
และให้ความเห็นชอบ โดยแยกพิจารณาเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
   ส่วนที่ ๑  กรอบการเจรจา ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม กำหนดว่าก่อนการ 
ดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอ 
กรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบนั้น กรอบการเจรจาดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นเอกสาร 
ธรรมดาที่จัดทำขึ้นเพื่อนำมาชี้แจงต่อรัฐสภา ซึ่งจะมีเนื้อหาหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นหรือ 
ความคาดหวังที่รัฐบาลจะไปดำเนินการเจรจากับคู่เจรจา
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   ส่วนที่ ๒  ความตกลง ซึ่งแยกการพิจารณาออกเป็น ๒ ประการ ได้แก่
    ๒.๑ ความตกลงทีม่ผีลเมือ่รฐับาลลงนาม ความตกลงประเภทนีค้ณะรฐัมนตรจีะตอ้ง
นำรา่งหนงัสอืสญัญาหรอืความตกลงทีคู่เ่จรจาทัง้สองฝา่ยเหน็ชอบรว่มกนัโดยจะไมม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ
อีกต่อไปแล้ว (Final agreed text) เสนอต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
    ๒.๒ ความตกลงที่มีผลเมื่อรัฐบาลให้สัตยาบัน ความตกลงประเภทนี้คณะรัฐมนตรี 
จะต้องนำร่างหนังสือสัญญาหรือความตกลงซึ่งมีการลงนามแล้วแต่ยังไม่มีผลใช้บังคับเสนอต่อรัฐสภา 
เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

 ๓. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐
   ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์  ถิระวัฒน์ ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น “สภาพปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ อันมีสาเหตุมาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐” โดยมีประเด็น 
ข้อพิจารณา ดังนี้
   ๑) มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ไดก้ำหนดกรอบระยะเวลาวา่ “รฐัสภาจะตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ 
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว” การกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการของ 
รฐัสภาดงักลา่วนี ้สำหรบัสนธสิญัญาพหภุาค ี(Multilateral Treaties) แลว้ มคีวามเหน็วา่เปน็การสรา้ง 
ภาระแก่รัฐสภาที่จะต้องเร่งดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพราะสนธิสัญญาประเภทนี้จะ 
มีจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม แม้มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง จะได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 
ของรัฐสภาไว้ แต่ก็ไม่ได้มีบทลงโทษ (Sanction) ในกรณีที่รัฐสภาดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกรอบ
ระยะเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด
   ๒) มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม ได้กำหนดให้ “คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภา 
เพือ่ขอความเหน็ชอบกอ่นการดำเนนิการเพือ่ทำหนงัสอืสญัญากบันานาประเทศหรอืองคก์ารระหวา่ง 
ประเทศ” นัน้ มคีวามเหน็วา่ ในทางปฏบิตักิารจดัทำกรอบการเจรจาดงักลา่วสามารถทีจ่ะทำไดเ้ฉพาะ 
ในกรณขีองหนงัสอืสญัญาหรอืสนธสิญัญาทวภิาค ี(Bilateral Treaties) เทา่นัน้ แตถ่า้เปน็หนงัสอืสญัญา 
หรือสนธิสัญญาพหุภาคี (Multilateral Treaties) หรือหนังสือสัญญาหรือสนธิสัญญาที่เป็นบ่อเกิดของ 
กฎหมาย (Law – making Treaty) แลว้การจดัทำกรอบการเจรจาเปน็เรือ่งทีม่คีวามยุง่ยากในทางปฏบิตั ิ 
นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าการจัดทำกรอบการเจรจานั้นเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและยังไม่มี 
รายละเอียดที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ หากมีการจัดทำกรอบการเจรจาที่มีความละเอียดเกินไปก็ 
อาจจะมีความยุ่งยากในการจัดทำ รวมทั้งอาจทำให้ข้อมูลสำคัญมีการรั่วไหลสู่คู่เจรจาได้ และถ้า 
กรอบการเจรจาที่จัดทำมีความหยาบเกินไปก็แทบจะไม่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ของรัฐสภาแต่อย่างใด
   ๓) มาตรา ๑๙๐ วรรคสี ่กำหนดวา่ในกรณทีีก่ารปฏบิตัติามหนงัสอืสญัญาดงักลา่วกอ่ใหเ้กดิผล 
กระทบต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม “คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการ 
แก้ไขเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม โดยที่ไม่มีการกำหนดให้ 
มีการดำเนินการแก้ไขเยียวยาผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด” เพราะมี 
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ความเห็นว่าหากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาแล้ว  
ยอ่มจะสง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอยา่งกวา้งขวางได ้และประการ 
สำคัญในการดำเนินการแก้ไขเยียวยานั้น จะมีวิธีการในการดำเนินการอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
และเป็นธรรม การแก้ไขเยียวยาดังกล่าวจะต้องให้ฝ่ายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามหนังสือ 
สัญญาเข้ามาร่วมแก้ไขเยียวยาหรือไม่ ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมาการแก้ไขเยียวยามักจะดำเนินการโดย 
การจัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อช่วยเหลือ โดยที่กองทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งมาจากเงิน 
ภาษีอากรของประชาชนทั้งสิ้น
   ๔) มาตรา ๑๙๐ วรรคห้า กำหนดให้มี “กฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการ 
จัดทำหนังสือสัญญาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง  
หรอืมผีลผกูพนัดา้นการคา้หรอืการลงทนุอยา่งมนียัสำคญั รวมทัง้การแกไ้ขเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 
จากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าว” และบทเฉพาะกาล มาตรา ๓๐๓ (๓) กำหนดให้จัดทำให้ 
แลว้เสรจ็ภายในเวลา ๑ ป ีนบัแตว่นัทีค่ณะรฐัมนตรแีถลงนโยบายตอ่รฐัสภาตามมาตรา ๑๗๖ แตใ่นปจัจบุนั 
การจัดทำกฎหมายดังกล่าวก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ส่งผลทำให้ไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ
   ๕) การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคำแถลงการณ์ร่วมไทย – กัมพูชา ตาม        
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๖-๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภา 
และประธานสภาผูแ้ทนราษฎร สง่ความเหน็ของสมาชกิวฒุสิภาและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ขอให้
ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัชีข้าดเกีย่วกบัคำแถลงการณร์ว่มไทย – กมัพชูา ฉบบัลงวนัที ่๑๘ มถินุายน 
๒๕๕๑ เปน็หนงัสอืสญัญาทีต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบของรฐัสภาตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐ หรอืไม ่
ศาลรฐัธรรมนญูไดว้นิจิฉยัเกีย่วกบัถอ้ยคำวา่ “หนงัสอืสญัญา” ในความหมายทีค่อ่นขา้งจะกวา้งมาก 
โดยวินิจฉัยว่า “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศ 
ทุกประเภทที่จัดทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในรูปแบบ 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะถูกบันทึกไว้ใน 
เอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่เกี่ยวพันกัน และไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร ซึ่งแตกต่างจาก 
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภา 
ขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัวา่หนงัสอืแจง้ความจำนงขอรบัความชว่ยเหลอืทางวชิาการ 
และการเงินที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เป็นหนังสือสัญญาที่จะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม่ 
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า หนังสือแจ้ง 
ความจำนงที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนฯ มิใช่  
“หนงัสอืสญัญา” ในความหมายของความตกลง 
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ทำขึ้นเป็น 
หนังสือกับกองทุนฯ ซ่ึงเป็นองค์การระหว่างประเทศ  
เพราะขาดลักษณะของการเป็นความตกลง 
ระหว่างประเทศ
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   นอกจากนี ้คำวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญู ที ่๖-๗/๒๕๕๑ กรณคีำแถลงการณร์ว่มไทย – กมัพชูา 
ศาลรฐัธรรมนญูยงัไดว้นิจิฉยัเกีย่วกบัถอ้ยคำวา่ “อาณาเขตไทย” ในความหมายทีค่อ่นขา้งจะกวา้งมาก 
เช่นเดียวกัน เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวางบรรทัดฐานไว้ว่าเพียงแต่เป็นกรณีที่อาจมีบท 
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตประเทศไทยก็ถือว่าเป็นหนังสือสัญญาที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง  
กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว
   ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม อดีต 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตรองนายกรัฐมนตรี  
ไดม้คีวามคดิเหน็เกีย่วกบับทบญัญตัริฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐  
ว่าโดยหลักการแล้วเป็นเรื่องที่ดีเพราะบทบัญญัติดังกล่าว 
มีเจตนารมณ์ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างรัฐสภา 
คณะรฐัมนตร ีและประชาชน ในกระบวนการทำสนธสิญัญา 
ระหว่างประเทศหรือเป็นการสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการ 
ทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
   แต่อย่างไรก็ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ดังกล่าว ยังมีข้อบกพร่องที่อาจจะ 
ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในทางปฏิบัติ ดังนี้
   ๑) มาตรา ๑๙๐ มีการบัญญัติถ้อยคำหรือประโยคข้ึนใหม่โดยท่ีไม่มีความชัดเจนว่ามีความหมาย 
ครอบคลมุแคไ่หนเพยีงใด เชน่ คำวา่ “มผีลกระทบตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศ 
อยา่งกวา้งขวางหรอืมผีลผกูพนัดา้นการคา้ การลงทนุ หรอืงบประมาณของประเทศอยา่งมนียัสำคญั”  
เพราะมีความเห็นว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกือบทุกฉบับจะมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอยา่งกวา้งขวางทัง้สิน้ จนทำใหเ้กดิปญัหาในทางปฏบิตัโิดยเฉพาะ 
การสรา้งภาระหนา้ทีแ่กฝ่า่ยบรหิาร รวมทัง้ฝา่ยนติบิญัญตัดิว้ย ดงันัน้ ปญัหาของรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐  
คือ ปัญหาในการวินิจฉัยว่าอะไรคือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ และเมื่อเป็นหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศแล้วจะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม่
   ๒) แม้รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง จะได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณา 
และให้ความเห็นชอบของรัฐสภาว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ก็ตาม แต่บทบัญญัติ
ดังกล่าวก็ไม่ได้กำหนดบทลงโทษ (Sanction) ไว้ในกรณีที่รัฐสภาดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกรอบ 
ระยะเวลาดังกล่าวไว้ด้วย นอกจากนี้ในกรณีการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจาของรัฐสภา 
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม ก็มิได้กำหนดระยะเวลาไว้แต่อย่างใด ทั้งนี้ เพราะเป็นคนละขั้นตอนกับ 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
   ๓) รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐ วรรคหา้ กำหนดใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยการกำหนดขัน้ตอนและ 
วิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง 
กว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ แต่กฎหมายดังกล่าวก็ไม่ครอบคลุมถึง 
การกำหนดขัน้ตอนและวธิกีารจดัทำหนงัสอืสญัญาทีม่ผีลผกูพนังบประมาณของประเทศอยา่งมนียัสำคญั 
แต่อย่างใด จนทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการจัดทำกฎหมายดังกล่าวของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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“บทบาทของรัฐสภา 
 ในกระบวนการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ”

๖๐

 ๔. ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้จากบทบญัญตัริฐัธรรมนญู 
มาตรา ๑๙๐
   ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์  ถิระวัฒน์ ได้แสดงความคิดเห็นโดยเสนอแนะให้มีการแก้ไข 
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ โดยเฉพาะในประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติอย่างชัดเจน 
ตามที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้น เช่น ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้รัฐสภาจะต้อง 
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว ควรที่จะต้องมีการแบ่งประเภท 
ของหนังสือสัญญาที่จะต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ชัดเจน เนื่องจากหนังสือสัญญา 
บางประเภทไม่มีความจำเป็นต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน และควรกำหนดบทลงโทษ (Sanction)  
ในกรณีที่รัฐสภาดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดทำกรอบการเจรจา เป็นต้น
    นอกจากนี้ หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการกำหนด 
ขัน้ตอนและวธิกีารจดัทำหนงัสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศ 
อยา่งกวา้งขวาง หรอืมผีลผกูพนัดา้นการคา้หรอืการลงทนุอยา่งมนียัสำคญันัน้ ควรเรง่ดำเนนิการจดัทำ 
กฎหมายดงักลา่วใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ และหากกฎหมายดงักลา่วไดม้กีารกำหนดรายละเอยีดในทางปฏบิตัิ 
ให้มีความชัดเจนแล้วก็อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ได้
    ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข 
ปญัหาทีเ่กดิขึน้จากบทบญัญตัริฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐ โดยไมไ่ดเ้สนอใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตั ิ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ แต่อย่างใด เนื่องจากมีความเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติใน 
ปจัจบุนันีม้าจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในทางปฏบิตั ิอาจจะยงัไมม่คีวามคุน้เคยกบับทบญัญตัริฐัธรรมนญู  
มาตรา ๑๙๐ ซึ่งมีการบัญญัติถ้อยคำขึ้นใหม่และถ้อยคำดังกล่าวก็ไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ตาม  
หากมีการปฏิบัติหรือใช้บังคับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ไปอีกสักระยะหนึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในทางปฏิบัติก็อาจคุ้นเคยและสามารถปรับเปล่ียนการทำงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ได้ 
ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีความสำคัญ คือ การวางบรรทัดฐานในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับ 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องสร้างบรรทัดฐานที่ชัดเจนในคำวินิจฉัยของ 
ศาลรฐัธรรมนญู โดยเฉพาะการวนิจิฉยัชีข้าดในกรณเีกดิปญัหาเกีย่วกบัประเภทของหนงัสอืสญัญาและ 
การทำหนังสือสัญญาว่าต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่ เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทาง
ปฏิบัติจะได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
    นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ยังได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง 
กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาของรัฐสภาในอนาคตว่า ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตัง้กรรมาธกิารรว่มกนัของรฐัสภา โดยควรกำหนด 
ให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาศึกษาหนังสือสัญญาก่อนเป็นการ 
ล่วงหน้า และเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลทาง 
วิชาการสำหรับสมาชิกรัฐสภาในการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๑๙๐ และการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาดังกล่าวนี้ควรที่จะตั้งในลักษณะ 
คณะกรรมาธิการสามัญหรือตั้งแบบถาวรไม่ใช่เป็นการตั้งขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้น
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สรุปสัมมนาทางวิชาการ

๖๑

 	 สรุป
  การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการทำสนธิสัญญาระหว่าง 
ประเทศ” นี้ ได้ชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของ 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวมีทั้งฝ่ายที่เสนอ 
ใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู และฝา่ยทีม่คีวามเหน็วา่วธิกีารแกไ้ขปญัหาอาจจะไมม่ ี
ความจำเปน็ทีจ่ะตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู อยา่งไรกต็าม หากพจิารณาถงึความเปน็มา 
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ แล้ว จะเห็นได้ว่ามีเจตนารมณ์หรือมีความพยายามที่จะ 
แก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการทำหนังสือสัญญาในอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหา 
เกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ปัญหาเกี่ยวกับความโปร่งใสในกระบวนการทำ 
หนังสือสัญญา และปัญหาการตรวจสอบและถ่วงดุลกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ
  ดังนั้น ในอนาคตหากจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ จะต้องมีการพิจารณา 
ศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบและร่วมกันจากทุกภาคส่วน และประการสำคัญจะต้องหาทางออกโดย 
พยายามคงไวซ้ึง่เจตนารมณห์รอืความพยายามทีร่ฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐ ตอ้งการทีจ่ะแกไ้ขปญัหาในอดตี 
มิฉะนั้นแล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวอาจจะทำให้ย้อนกลับไปสู่ปัญหาในอดีต กล่าวคือ การแก้ไข 
เพิม่เตมิอาจจะสามารถแก้ไขปัญหาทีเ่กิดจากรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ได ้แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ต้องการที่จะแก้ไขก็ได้                




