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 ๑จัดโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม  
๒๒๒ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 บทนำ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก 
ที่บัญญัติโดยให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาชี้ขาดกรณีที่มีปัญหาว่า หนังสือสัญญาใด 
ที่ฝ่ายบริหารทำความตกลงกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากรัฐสภาหรือไม่ ซึ่งหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ได้แก่ (๑) หนังสือสัญญาที่มี 
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขต 
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ  
(๓) หนังสือสัญญาที่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา (๔) หนังสือสัญญา 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง และ (๕) หนังสือ 
สญัญาทีม่ผีลผกูพนัดา้นการคา้ การลงทนุ หรอืงบประมาณของประเทศอยา่งมนียัสำคญั นอกจากนีแ้ลว้  
ในมาตรา ๑๙๐ วรรคสามและวรรคสี่ ยังได้กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐในกระบวนการจัดทำ
หนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศด้วย
 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา” เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการทำจัดทำหนังสือสัญญา 
ระหว่างประเทศ และเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบ 
กระบวนการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของไทยกับต่างประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ ์
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 
และฝ่ายตุลาการ พร้อมทั้งได้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อดังกล่าวขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่  
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีความรู้และประสบการณ์ 

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำนักกฎหมาย

หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ๑
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ที่สามารถให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ อันจะทำให้เกิด 
การปรับปรุงงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ และเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

 โดยการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร อาจารย์ประจำ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 
เกีย่วกบัหนงัสอืสญัญาทีต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัสภา โดยม ีศาสตราจารย ์ดร. อรณุ ภาณพุงศ ์ 
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ วิจารณ์ 
ในประเดน็ดงักลา่ว รวมทัง้ไดอ้ภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็รว่มกบัผูเ้ขา้รว่มสมัมนาอยา่งกวา้งขวาง  
โดยมีสาระสำคัญของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา สรุปได้ดังนี้

 “สนธสิญัญา” (treaties)๒ นบัไดว้า่เปน็บอ่เกดิของกฎหมายและของพนัธกรณรีะหวา่งประเทศ 
ที่มีบทบาทและความสำคัญมากที่สุดประเภทหนึ่งในบรรดาบ่อเกิดของกฎหมายและของพันธกรณ ี

ระหว่างประเทศ๓ ในการกำหนดความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างรัฐกับรัฐ หรือรัฐ 
กับองค์การระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นบ่อเกิด 
แห่งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในทาง 
ระหว่างประเทศที่สำคัญอีกด้วย   
   กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ 
เกี่ยวกับการทำสนธิสัญญานั้น ปรากฏอยู่ใน 
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา  
ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna Convention on the Law 

of Treaties, 1969) ซึ่งแม้จะมิได้ประมวลหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (customary  
international law) และหลักกฎหมายทั่วไป (general principles of law) เกี่ยวกับสนธิสัญญา 
ไว้ทั้งหมดก็ตาม แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า อนุสัญญาดังกล่าวเป็นอนุสัญญาที่ได้ประมวล 
หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญ และหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ  อันเกี่ยวกับการทำสนธิสัญญาไว้ และใน 
กรณีของสนธิสัญญาซึ่งมิได้อยู่ภายใต้บังคับของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา  
ค.ศ. ๑๙๖๙ นั้น ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

 ๒“สนธิสัญญา” เป็นถ้อยคำตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาฯ อันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ 
ซึ่งมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใช้คำว่า “หนังสือสัญญา” โดยทั้งสองคำดังกล่าว 
มีความหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 ๓บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศในการทำหนังสือสัญญา ได้แก่ สนธิสัญญา (treaties) จารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
(international custom) และหลักกฎหมายทั่วไป (general principles of law)
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 กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่มีต่อสนธิสัญญาซึ่งมิได้อยู่ภายใต้บังคับของ 
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ นั้น นับว่ามีบทบาทสำคัญมาก 
ทั้งนี้เพราะขอบเขตของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ใช้บังคับ 
แก่สนธิสัญญาซึ่งทำขึ้นระหว่างรัฐกับรัฐเท่านั้น๔ ดังนั้น จึงมีสนธิสัญญาในหลายกรณีที่มิได้อยู่ 
ภายใต้บังคับของอนุสัญญาดังกล่าว เช่น สนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ  
หรือสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกัน เป็นต้น แต่อยู่ในบังคับของอนุสัญญา 
กรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศหรือระหว่าง 
องค์การระหว่างประเทศด้วยกัน ค.ศ. ๑๙๘๖ (Vienna Convention on the Law of Treaties  
between States and International Organizations or between International  
Organizations, 1986) ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าวและมีเนื้อหาสาระที่ไม่แตกต่างกันในส่วนสำคัญ
มากนัก

๑.  ความหมายของหนังสือสัญญา
 อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ซึ่งประมวลหลักกฎหมาย 
เกี่ยวกับการจัดทำสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับรัฐเท่านั้น ได้นิยามคำว่า “สนธิสัญญา” (Treaties)๕  
หมายถึง “ความตกลงระหว่างประเทศ (international agreement) ที่ทำขึ้นระหว่างรัฐเป็น 
ลายลักษณ์อักษรและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะรวมอยู่ในตราสาร 
ฉบับเดียวหรือตราสารที่เกี่ยวข้องสองฉบับหรือมากกว่านั้น และไม่ว่าจะเรียกชื่อเฉพาะว่าอย่างไร 
ก็ตาม” และในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่าง 
ประเทศ หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖๖ ซึ่งกำหนดกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ 
เกี่ยวกับการจัดทำสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ หรือระหว่างองค์การระหว่าง 
ประเทศด้วยกัน ก็ได้ให้คำนิยามความหมายของสนธิสัญญาไว้คล้ายคลึงกัน

 ๔Article 1 Scope of the present Convention
  The present Convention applies to treaties between States.
 ๕Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969
  Article 2 Use of terms
    1. For the purposes of the present Convention:
  (a) “treaty” means an international agreement concluded between States in written form and 
governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments 
and whatever its particular designation;
 ๖Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or 
between International Organizations, 1986
  Article 2 Use of terms
  1. For the purposes of the present Convention:
  (a) “treaty” means an international agreement governed by international law and concluded 
in written form:
   (i)  between one or more States and one or more international organizations; or
   (ii) between international organizations,
whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever 
its particular designation;
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 ดงันัน้ ในการพจิารณาวา่ “หนงัสอืสญัญา” ใดเปน็ ”สนธสิญัญา” หรอืไม ่จงึตอ้งมอีงคป์ระกอบ 
ดังนี้
 (๑) ตอ้งเปน็ความตกลงระหวา่งประเทศ (international agreement) ทีท่ำขึน้ระหวา่งรฐั 
เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะรวมอยู่ในตราสารฉบับเดียวหรือตราสารที่เกี่ยวข้องสองฉบับหรือ 
มากกวา่นัน้ จากหลกัเกณฑด์งักลา่วนี ้ความตกลงทีท่ำขึน้ระหวา่งรฐักบัองคก์ารระหวา่งประเทศ หรอื 
ความตกลงที่ทำขึ้นระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกันจึงไม่ใช่สนธิสัญญาตามนัยของอนุสัญญา 
กรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ แต่จะเป็นสนธิสัญญาตามนัยแห่งอนุสัญญา 
กรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศหรือระหว่างองค์การ 
ระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖ ดังนั้น ความตกลงระหว่างประเทศที่ทำขึ้นระหว่างรัฐกับเอกชนจึงมิใช่ 
สนธิสัญญา เช่น สัญญาสัมปทานซึ่งลงนามระหว่างรัฐกับบริษัทเอกชน เป็นต้น
 นอกจากนี้  สนธิสัญญาตามนัยแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา  
ค.ศ. ๑๙๖๙ ยังต้องเป็นสนธิสัญญาที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หากมี 
ความตกลงระหว่างประเทศที่ทำด้วยวาจา แม้จะไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนา 
ฉบับนี้ก็ตาม ก็อาจตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ หรือหลักกฎหมาย
ทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาก็ได้              
 สนธสิญัญาอาจมชีือ่เฉพาะตา่งๆ กนั เชน่ สนธสิญัญา (treaty)  
ความตกลง (agreement) อนุสัญญา (convention) พิธีสาร  
(protocol) กตกิา (pact) กฎบตัร (charter) ปฏญิญา (declaration)  
ธรรมนูญ (statute) บันทึกความเข้าใจ (memorandum of  
understanding – MOU) หนังสือแลกเปลี่ยน (exchange of 
notes or exchange of letters) หรอืแมแ้ตแ่ถลงการณร์ว่ม (joint  
communique) เป็นต้น โดยไม่ต้องคำนึงว่า ความตกลงเหล่านี้ 
จะอยู่ในตราสารเดียวกันหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกันสองฉบับ 
หรือมากกว่านั้นขึ้นไป เช่น กรณีของพิธีสาร (protocol) 
ที่แนบท้ายความตกลง (agreement) หรือแนบท้ายสนธิสัญญา 
ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงหรือสนธิสัญญานั้นด้วย
 (๒) ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ  
กล่าวคือ หากความตกลงที่ทำขึ้นระหว่างรัฐตกอยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่งซึ่งเป็นภาคีแห่งความตกลง หรือของกฎหมายภายในของรัฐ 
ที่สามแทนที่จะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ความตกลงเช่นว่านั้น ก็ไม่ถือว่าเป็นสนธิสัญญา  
เช่น กรณีการซื้อขายหรือเช่าที่ดิน หรืออาคาร หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นใดเพื่อใช้เป็นสถานทูต 
หรือสถานกงสุลของรัฐผู้ส่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็นความตกลงระหว่างรัฐก็ตาม แต่ก็ตกอยู่ 
ภายใต้บังคับของกฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปได้แก่รัฐซึ่งที่ดิน หรืออาคาร 



สรุปสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๓ 63

หรืออสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู ่หรือในกรณีของสัญญากู้ยืมเงินซึ่งทำขึ้นระหว่างรัฐกับรัฐ โดยปกติแล้ว
ก็จะตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายภายในของรัฐซึ่งเป็นผู้ให้กู้ เป็นต้น
 อย่างไรก็ตาม การที่ความตกลงระหว่างรัฐจะอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ 
หรือไม่นั้น ยังต้องพิจารณาถึงเจตนาของรัฐซึ่งทำความตกลงเช่นว่านั้นด้วย ไม่ว่าเจตนานั้นจะเป็น 
เจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ตาม หรือในบางกรณี เมื่อพิจารณาถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ 
ของความตกลงระหวา่งรฐัแลว้ จะเหน็ไดว้า่ไมอ่าจจะอยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมายภายในได ้แตจ่ะตอ้ง 
อยู่ในบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น ตัวอย่างเช่น กรณีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้รับโอน 
ดินแดนเพียงเล็กน้อยจากประเทศฝรั่งเศสเพื่อใช้ในการขยายสนามบินเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์  
การรับโอนดินแดนดังกล่าวจะต้องทำในรูปแบบของสนธิสัญญาระหว่างฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์  
ซึ่งจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพราะถึงแม้ดินแดนหรือที่ดินที่รับโอนมาจาก 
ฝรั่งเศสนั้นจะมีจำนวนเพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้อำนาจอธิปไตย 
ของรฐัเหนอืดนิแดนดงักลา่ว จงึตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายระหวา่งประเทศมใิชก่ฎหมายภายใน 
 กล่าวโดยสรุปก็คือ “สนธิสัญญา” ตามความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศนั้น  
“หมายความรวมถึงความตกลงระหว่างประเทศซึ่งทำขึ้นไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือด้วยวาจาก็ตาม ระหว่างบุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐกับรัฐ หรือรัฐกับ 
องค์การระหว่างประเทศ หรือแม้แต่องค์การระหว่างประเทศด้วยกันก็ตาม หากความตกลง 
ระหวา่งประเทศเชน่วา่นัน้อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายระหวา่งประเทศไมว่า่จะเปน็จารตีประเพณี
ระหว่างประเทศ สนธิสัญญา หรือหลักกฎหมายทั่วไปก็ตาม” 
 อนึ่ง แม้ประเทศไทยจะมิได้เป็นภาคีในอนุสัญญากรุงเวียนนาทั้งสองฉบับก็ตาม แต่อนุสัญญา 
ดังกล่าวนั้นก็มีผลเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้มีผลใช้บังคับกับประเทศที่มิได้เป็น 
ภาคีสมาชิกไปด้วยโดยปริยาย ซึ่งจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าศาล 
ได้ใช้องค์ประกอบของการเป็นสนธิสัญญาดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวินิจฉัย 
ว่า “อะไรคือหนังสือสัญญาซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่” โดยคำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๔๒๗ ได้ให้ความหมาย “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สรุปได้ว่า คำว่า “หนังสือสัญญา”  
หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ทำขึ้นเป็นหนังสือกับนานาประเทศหรือองค์การ 
ระหว่างประเทศ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ ไม่ว่าความตกลงนั้นจะจัดขึ้นในรูปแบบใดและใช้ชื่ออย่างไรซึ่งมีความหมายเช่นเดียว
กับคำว่า “สนธิสัญญา” 

   ๗คำวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๒  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒  เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า 
หนังสือแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน ที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เป็นหนังสือ 
สัญญาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของ รัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม่
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 ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ตีความคำว่า “หนังสือสัญญา” อีกครั้งในคำวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๓๘   
ว่า “หนังสือสัญญา” แม้จะมิได้บัญญัติความหมายไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ก็อาจกล่าวได้ว่าหนังสือสัญญา 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ มีความหมายครอบคลุมถึงความตกลงทุกประเภทที่ประเทศไทย 
ทำขึ้นกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศโดยมีความมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดผลผูกพัน 
ทางกฎหมายระหวา่งกนัตามกฎหมายระหวา่งประเทศ หนงัสอืสญัญาดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะทีท่ำขึน้เปน็ 
หนงัสอื และเปน็สญัญาทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายระหวา่งประเทศ และคำวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญู 
ที่ ๖-๗/๒๕๕๑๙ ได้วินิจฉัยว่า “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ หมายถงึ ความตกลงระหวา่งประเทศทกุประเภททีจ่ดัทำขึน้ระหวา่งประเทศไทย 
กับต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร และอยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะถูกบันทึกไว้ในเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่เกี่ยวพันกัน 
และไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร 
 จากแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะพิจารณาเห็นได้ว่าความหมายของ 
“หนงัสอืสญัญา” ไดเ้ปน็ไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้หมดโดยถอืตามความหมายของคำวา่ “สนธสิญัญา”  
ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย 
กฎหมายสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศหรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ  
ค.ศ. ๑๙๘๖ ซึ่งได้กำหนดนิยามความหมายของคำว่า “สนธิสัญญา” (Treaty) เอาไว้นั่นเอง 

๒. ความสามารถของรัฐในการทำสนธิสัญญา
 การทำสนธสิญัญาระหวา่งรฐัตามอนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙  
กำหนดให้ “รัฐ” เป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะทำสนธิสัญญาได้ โดยรัฐนั้น 
ต้องมีสภาพบุคคลและองค์ประกอบครบถ้วนตามกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือ มีประชากร  
(population) ดินแดน (territory) รัฐบาล (government) และมีความสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ 
กับรัฐอื่น อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทำสนธิสัญญามิได้จำกัดอยู่ เฉพาะรัฐเท่านั้น  
“องค์การระหว่างประเทศ” ซึ่งเป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศอีกประเภทหนึ่งก็มี 
ความสามารถในการทำสนธสิญัญาไดเ้ชน่กนั เชน่ ตามกฎบตัรสหประชาชาตใิหอ้ำนาจ “คณะมนตรี 
ความมั่นคง” ที่จะทำความตกลงระหว่างประเทศกับรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ หรือตามคำวินิจฉัย 
ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า “สหประชาชาติ” มีสถานะเป็นบุคคลในกฎหมาย 
ระหว่างประเทศและมีความสามารถในการเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาต่าง ๆ  เป็นต้น

 ๘คำวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๓ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ เรื่อง อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหนังสือสัญญา
ที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจแห่งรัฐ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม่ 
 ๙คำวินิจฉัยท่ี ๖-๗/๒๕๕๑ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เร่ือง ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็น 
ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับคำแถลงการณ์ร่วม ไทย-กัมพูชา 
ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นหนังสือสัญญาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หรือไม่
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 สำหรับการแสดงเจตนาเพื่อเข้าทำสนธิสัญญาของรัฐนั้น โดยทั่วไปแล้วจะกระทำโดยบุคคล 
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนรัฐ โดยบุคคลเช่นว่าน้ันต้องแสดงเอกสารการมอบอำนาจเต็ม (full powers)๑๐   
ซึง่เปน็เอกสารทีอ่อกโดยหนว่ยงานของรฐัทีม่อีำนาจโดยระบบุคุคลคนหนึง่หรอืหลายคนทีจ่ะกระทำการ 
แทนรัฐในการเจรจา ยอมรับ หรือรับรองความถูกต้องแท้จริงของตัวบทของสนธิสัญญา หรือในการ 
แสดงเจตนาให้ความยินยอมของรัฐที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาหรือเพื่อกระทำการอื่นใดเกี่ยวกับ 
สนธสิญัญาใหล้ลุว่งไป อยา่งไรกต็าม บคุคลดงัตอ่ไปนีถ้อืวา่เปน็บคุคลผูก้ระทำการแทนรฐัโดยไมจ่ำตอ้ง 
แสดงเอกสารการมอบอำนาจเต็ม
  (๑) ประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งถือว่า 
เป็นบุคคลผู้มีอำนาจเต็มเพื่อความมุ่งประสงค์ในการกระทำการทั้งปวงที่เกี่ยวกับการทำสนธิสัญญา
  (๒) หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีอำนาจเต็มในกรณีของการยอมรับ 
ตัวบทของสนธิสัญญาระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ
  (๓) ผู้แทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐของตนเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศหรือ 
ที่ได้รับการแต่งตั้งไปยังองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรขององค์การระหว่างประเทศนั้น ๆ   
เพื่อความมุ่งประสงค์ในการยอมรับตัวบทของสนธิสัญญาในที่ประชุมระหว่างประเทศ หรือในองค์การ 
ระหว่างประเทศ หรือในองค์กรขององค์การระหว่างประเทศนั้น ๆ

๓.  ขั้นตอนการทำสนธิสัญญา
 เมื่อมีการเจรจา (negotiation) ทำสนธิสัญญาโดยผู้แทนของรัฐต่าง ๆ  ซึ่งมีอำนาจเต็มหรือ 
ถือว่ามีอำนาจเต็ม ขั้นตอนต่อไปก็คือ การยอมรับ (adoption) ตัวบทแห่งสนธิสัญญา แต่การยอมรับนี้ 
ยังไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีใด ๆ  ระหว่างบรรดารัฐที่ยอมรับตัวบทแห่งสนธิสัญญาดังกล่าว จนกว่าจะมี 
การให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา (consent of a state to be bound by a treaty)  

 ๑๐Article 2 Use of terms 
   (c) “full powers” means a document emanating from the competent authority of a State designating 
a person or persons to represent the State for negotiating, adopting or authenticating the text of a treaty, for 
expressing the consent of the State to be bound by a treaty, or for accomplishing any other act with respect to 
a treaty;
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ซึ่งตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ได้บัญญัติถึงการให้ 
ความยนิยอมของรฐัเพือ่ผกูพนัตามสนธสิญัญาวา่อาจกระทำไดห้ลายวธิี๑๑ เชน่ การลงนาม (Signature)  
การแลกเปลีย่นตราสารอนักอ่ใหเ้กดิสนธสิญัญา (exchange of instruments constituting a treaty)  
การให้สัตยาบัน (ratification) การยอมรับ (acceptance) การให้ความเห็นชอบ (approval) 
การภาคยานุวัติ (accession) หรือวิธีการอื่นใดที่รัฐซึ่งเข้าร่วมในการทำสนธิสัญญาจะตกลงกัน
 เมื่อรัฐให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาไม่ว่าโดยการลงนาม หรือแลกเปลี่ยนตราสาร 
ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการให้สัตยาบัน ให้การยอมรับ หรือการให้ความเห็นชอบอีกชั้นหนึ่งแล้ว  
หรือในกรณีที่รัฐได้ให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาไม่ว่าโดยการลงนาม การให้สัตยาบัน 
การยอมรับ การให้ความเห็นชอบ หรือการภาคยานุวัติแล้ว ในขณะที่สนธิสัญญาเช่นว่านั้นยังไม่มีผล 
ใช้บังคับ เช่น จำนวนรัฐที่ให้สัตยาบันยังไม่ครบตามจำนวนที่สนธิสัญญาระบุไว้เป็นเงื่อนไขของ 
การมีผลใช้บังคับ เป็นต้น รัฐย่อมมีพันธกรณีหรือหน้าที่ที่จะต้องละเว้นการกระทำใด ๆ  อันเป็น 
การทำให้วัตถุประสงค์หรือความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญานั้นเสื่อมเสียไป 
 พันธกรณีซึ่งรัฐจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ  อันเป็นการทำให้วัตถุประสงค์หรือ 
ความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญานั้นเสื่อมเสียไป เช่น การออกกฎหมายภายในอันเป็นการขัดหรือแย้ง 
กับข้อบทในสนธิสัญญา หรือเมื่อรัฐได้ให้สัตยาบัน ยอมรับ หรือให้ความเห็นชอบแก่สนธิสัญญา 
หรือเมื่อสนธิสัญญานั้นมีผลใช้บังคับแก่รัฐนั้นแล้ว รัฐนั้นจะต้องแก้ไขกฎหมายที่ออกมาขัดหรือแย้ง 
กับข้อบทแห่งสนธิสัญญานั้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบทแห่งสนธิสัญญานั้น อย่างไรก็ตาม กฎหมาย 
ภายในของรัฐอาจจะแตกต่างจากข้อบทแห่งสนธิสัญญาก็ได้ ถ้าความแตกต่างนั้นไม่ใช่ข้อสาระสำคัญ 
อันเป็นวัตถุประสงค์หรือความมุ่งประสงค์พื้นฐานของสนธิสัญญา ทั้งนี้เพราะความแตกต่างระหว่าง 
กฎหมายภายในกับข้อบทแห่งสนธิสัญญานั้น มิได้หมายความว่ากฎหมายภายในนั้นจะต้องขัดหรือแย้ง 
กับข้อบทแห่งสนธิสัญญาเสมอไป

๔.  การมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญา
 โดยทั่วไปแล้ว สนธิสัญญาจะมีผลใช้บังคับในวันที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาหรือวันที่รัฐภาคี 
แห่งสนธิสัญญาได้ตกลงกัน แต่ถ้าไม่มีการกำหนดวันที่มีผลใช้บังคับไว้ในสนธิสัญญาหรือวันที่รัฐภาค ี
แห่งสนธิสัญญาตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว สนธิสัญญาก็จะมีผลใช้บังคับทันทีที่รัฐทั้งหมดซึ่งเข้าร่วม 
ในการเจรจาทำสนธิสัญญาให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา และเมื่อสนธิสัญญามีผลใช้ 
บังคับแล้ว รัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาจะต้องให้ความเคารพต่อสนธิสัญญาตามหลัก“สัญญาต้องเป็น 
สัญญา”๑๒ (pacta sunt servanda) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับการที่บุคคลต้องปฏิบัติตามสัญญา 
ทีไ่ดต้กลงกระทำขึน้ตามกฎหมายภายในของรฐั และรฐัจะตอ้งกระทำการหรอืปฏบิตัติามสนธสิญัญานัน้ 
ด้วย “ความสุจริต” (good faith) อีกด้วย ซึ่งการที่รัฐจะต้องเคารพต่อสนธิสัญญาที่มีผลใช้บังคับ 

 ๑๑Article 11  Means of expressing consent to be bound by a treaty
 ๑๒Article 26  Pacta sunt servanda
   Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in goodfaith.
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ตามหลกัสญัญาตอ้งเปน็สญัญาและตอ้งปฏบิตัติามสนธสิญัญาเชน่วา่ดว้ยความสจุรตินัน้ รฐัจะอ้าง 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายภายในของตนมาเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามสนธิสัญญามิได้ เว้นแต่ 
กฎหมายภายในซึ่งรัฐยกขึ้นกล่าวอ้างนั้นจะเป็นกฎหมายภายในเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของผู้แทน
ของรัฐในการให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา

๕. การทำหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 
 ๕.๑ ผู้มีอำนาจในการทำหนังสือสัญญา 
 มาตรา ๑๙๐ วรรคหนึง่ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ บญัญตัวิา่ 
“มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญา 
สงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ” 
 จากความในมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่งดังกล่าว แม้จะบัญญัติให้การทำหนังสือสัญญาเป็น 
พระราชอำนาจของ “พระมหากษัตริย์” ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๓ 
ซ่ึงบัญญัติว่า “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจน้ัน
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้...”  จึงสรุปได้ว่าอำนาจในการ 
ทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศนั้นย่อมเป็นอำนาจของ “ฝ่ายบริหาร” ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช ้
ทางคณะรัฐมนตรี

 ๕.๒ ประเภทของหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
 ดงัไดก้ลา่วแลว้ขา้งตน้วา่ความหมายของคำวา่ “หนงัสอืสญัญา” ตามบทบญัญตัขิองมาตรา ๑๙๐ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันคำว่า “สนธิสัญญา” (treaties) ตามกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือ  
ไม่จำกัดเฉพาะสนธิสัญญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙  
ซึ่งทำขึ้นระหว่างรัฐกับรัฐและตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังหมายถึง 
สนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย 
สนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖ ด้วย  
เพราะมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่งกล่าวถึง “หนังสือสัญญา” ที่ทำกับนานาประเทศหรือกับองค์การ 
ระหวา่งประเทศดว้ย ทัง้นีไ้มจ่ำกดัวา่ “หนงัสอืสญัญา” เชน่วา่นัน้จะเรยีกชือ่วา่อยา่งไรในทางระหวา่ง 
ประเทศก็ตาม เช่น สนธิสัญญา อนุสัญญา กฎบัตร ธรรมนูญ พิธีสาร กติกา ปฏิญญา หรือชื่ออื่นใด
 มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดให้
การทำหนังสือสัญญาดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา๑๓ คือ              

 ๑๓โปรดดูรายละเอียดของหนังสือสัญญาแต่ละประเภท. อภิวัฒน์ สุดสาว, หนังสือสัญญาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๑๙๐; วารสารจุลนิติ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒, หน้า ๘๘-๙๔.
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   (๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  
   (๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ 
อธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
   (๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญา 
   (๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ 
อย่างกว้างขวาง และ
   (๕) หนงัสอืสญัญามผีลผกูพนัดา้นการคา้ การลงทนุหรอืงบประมาณของประเทศอยา่งมี 
นัยสำคัญ

 ๕.๓ ข้อสังเกตทั่วไปเกี่ยวกับมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐

   ๕.๓.๑ ขั้นตอนในการแสดงเจตนาเพื่อให้หนังสือสัญญามีผลผูกพัน
   เนื่องจากขั้นตอนในการทำหนังสือสัญญานั้น เมื่อมีการเจรจาทำสนธิสัญญาโดยผู้แทน 
ของรัฐแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การยอมรับตัวบทแห่งสนธิสัญญา แต่การยอมรับนี้ยังไม่ก่อให้เกิด 
พนัธกรณใีด ๆ  ระหวา่งบรรดารฐัทีย่อมรบัตวับทแหง่สนธสิญัญาดงักลา่ว จนกวา่จะมกีารใหค้วามยนิยอม 
เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาซึ่งอาจกระทำได้หลายวิธี เช่น การลงนาม การแลกเปลี่ยนตราสาร 
การให้สัตยาบัน การยอมรับ การให้ความเห็นชอบ การภาคยานุวัติ หรือวิธีการอื่นใดที่รัฐซึ่งเข้าร่วม 
ในการทำสนธิสัญญาจะตกลงกัน และเมื่อรัฐได้ให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาแล้ว  
แม้สนธิสัญญาเช่นว่านั้นจะยังไม่มีผลใช้บังคับก็ตาม รัฐก็มีหน้าที่ที่จะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ  อันเป็น 
การทำให้วัตถุประสงค์หรือความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญานั้นเสื่อมเสียไป
   เมื่อพิจารณามาตรา ๑๙๐ วรรคสี่ตอนต้นที่บัญญัติว่า “เมื่อลงนามในหนังสือสัญญา 
ตามวรรคสองแล้ว ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน...” คำว่า “ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผล 
ผูกพัน” แสดงว่าวิธีการให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสี่นี้ 
หมายถึง หนังสือสัญญาที่มีวิธีการแสดงเจตนาเพื่อผูกพันโดยการลงนามก่อนแล้วจึงไปให้สัตยาบัน 
เพื่อแสดงเจตนาผูกพันในภายหลัง ซึ่งเป็นการระบุไว้เพียงวิธีการเดียว แต่หากพิจารณาวิธีการตาม 
อนสุญัญากรงุเวยีนนาฯ แลว้ ถอืวา่วธิกีารดงักลา่วเปน็วธิกีารตวัอยา่งเทา่นัน้ ทัง้นีเ้พราะตามอนสุญัญา 
กรุงเวียนนาฯ ได้ระบุวิธีการให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามหนังสือสัญญาไว้หลายวิธี เช่น เมื่อรัฐภาคี 
ได้ลงนามแล้วก็ให้สนธิสัญญานั้นมีผลใช้บังคับทันที หรือเมื่อลงนามแล้วให้สัตยาบันหรือแลกเปลี่ยน 
ตราสารจึงจะมีผลผูกพันก็ได้ หรือวิธีการอื่นใดตามที่รัฐภาคีจะตกลงกันก็ได้
   ดงันัน้ ตอ่ประเดน็ขอ้สงัเกตดงักลา่วทีป่ระชมุสมัมนาทางวชิาการ มคีวามเหน็วา่ การกำหนด 
ขัน้ตอนในการแสดงเจตนาเพือ่ใหห้นงัสอืสญัญามผีลผกูพนัตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสีด่งักลา่วจงึอาจ 
ไม่มีผลใช้บังคับในกรณีที่ฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็ดี  
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ดี ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลผู้มีอำนาจเต็มโดยตำแหน่ง 
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ในการกระทำการทัง้ปวงทีเ่กีย่วกบัการทำสนธสิญัญาโดยไมจ่ำตอ้งแสดงเอกสารการมอบอำนาจเตม็  
(Full Power) ไดท้ำความตกลงเขตการคา้เสร ี(Free Trade Area Agreement : FTA) ในระดบั 
ทวิภาคีกับหลายประเทศโดยไม่มีการนำเสนอความตกลงดังกล่าวต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ  
โดยเฉพาะเมือ่ขอ้บทในความตกลงกำหนดใหค้วามตกลงดงักลา่วมผีลผกูพนัรฐัทีเ่ขา้ทำความตกลง 
โดยการลงนามเท่านั้น โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการให้สัตยาบันแต่ประการใด ทำให้ฝ่ายบริหาร 
สามารถเจรจาทำความตกลงและลงนามได้ทันที 
   ด้วยเหตุนี้  วิธีการให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามหนังสือสัญญาในมาตรา ๑๙๐ 
วรรคสี่จึงไม่ครอบคลุมถึงวิธีการอื่น ๆ  ตามกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไข 
โดยเปลี่ยนจากข้อความใหม่ว่า “เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้วก่อนที่จะแสดงเจตนา 
ให้มีผลผูกพัน...” เป็นข้อความใหม่ในหลักการทำนองว่า “เมื่อแสดงเจตนาเพื่อผูกพันตามหนังสือ 
สัญญา” ทั้งนี้เพราะ “การแสดงเจตนา” นั้นหมายความรวมถึง แสดงเจตนาโดยการลงนามแล้ว 
ให้สนธิสัญญามีผลใช้บังคับทันที หรือจะแสดงเจตนาโดยการสัตยาบันหรือแลกเปลี่ยนตราสาร 
จึงจะมีผลผูกพัน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันก็ได้ ทั้งนี้อาจกำหนดระยะเวลาเพิ่มเติมลงไป 
ด้วยว่า “ภายในกำหนดระยะเวลา ๓๐ วันหรือ ๙๐ วันแล้วแต่กรณีก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน 
ต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้นด้วย” เช่นนี้จึงจะ 
ครอบคลุมวิธีการแสดงเจตนาเพื่อผูกพันทั้งหมด

   ๕.๓.๒ การควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหาร
   หากจะพิจารณาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยกับรัฐธรรมนูญของประเทศ 
อื่น ๆ  เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารในเรื่องการทำหนังสือสัญญาแล้ว จะเห็นได้ว่า 
มาตรา ๑๙๐ มีหลักการควบคุมตรวจสอบ (control) การทำหนังสือสัญญาของฝ่ายบริหารโดยต้อง 
ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ อันเป็นการสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ 
และรัฐธรรมนูญของประเทศอื่น ๆ  ในเรื่องความสามารถของรัฐในการทำหนังสือสัญญา และตัวบุคคล 
ผู้กระทำการแทนรัฐโดยไม่จำต้องแสดงเอกสารการมอบอำนาจเต็มซึ่งเป็นฝ่ายบริหารผู้มีอำนาจ 
ในการทำหนังสือสัญญา แต่ข้อแตกต่างคือ รัฐธรรมนูญของประเทศอื่น ๆ  ส่วนใหญ่ให้อำนาจแก่ 
ฝ่ายบริหารในการทำหนังสือสัญญาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยไม่จำต้องปรึกษาหารือหรือ 
ขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ ยกเว้นหนังสือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สำคัญ ๆ  จึงควรให้ 
ฝ่ายนิติบัญญัติซ่ึงมาจากการเลือกต้ังและเป็นผู้แทนของประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้หรือให้ความเห็นชอบ 
โดยจะระบุเรื่องดังกล่าวไว้อย่างเฉพาะเจาะจง อาทิ การเข้าเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ  
การป้องกันประเทศและความมั่นคงภายใน การเปลี่ยนแปลงอาณาเขต การกระทบต่อสิทธิพื้นฐาน 
หรือสิทธิมนุษยชน การก่อภาระทางด้านการคลังและเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
หนังสือสันติภาพ หนังสือสัญญาทางพาณิชย์ และหนังสือสัญญาทางการเมือง เป็นต้น  
 จะเห็นได้ว่าการกำหนดให้หนังสือสัญญาที่มีความสำคัญต้องขอความเห็นชอบจาก 
ฝ่ายนิติบัญญัติก่อนนั้นเป็นหลักการที่ไม่แตกต่างจากมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
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แต่ประเด็นปัญหาก็คือ รายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง นั้น มีความเหมาะสม 
แล้วหรือไม่เพียงใด เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวอาจตีความได้ว่าเป็นข้อยกเว้นของการใช้อำนาจ 
ของฝ่ายบริหารในการทำหนังสือสัญญา กล่าวคือ ฝ่ายบริหารมีอำนาจในการทำหนังสือสัญญา 
ได้ทุกประเภท แตห่นังสือสัญญาดงัต่อไปนี้ตอ้งขอความเห็นชอบจากรัฐสภา นอกจากนี ้การกำหนดให ้
ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภานั้น ยังถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมในการพิจารณา 
หนังสือสัญญาที่สำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติอีกด้วย เพราะไม่เพียงแต่หนังสือสัญญาเหล่านั้นอาจจะ 
สง่ผลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องประเทศชาตโิดยสว่นรวมแลว้ แตห่ากใหเ้รือ่งสำคญั ๆ  ตกอยูใ่นอำนาจ 
ของฝ่ายบริหารแต่เพียงฝ่ายเดียวก็อาจจะไม่เหมาะสมด้วย ซึ่งเห็นสมควรที่จะได้รับการพิจารณา 
อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น เพราะหนังสือสัญญาเมื่อมีผลผูกผันแล้ว มิได้หมายความว่าจะมีผลผูกพัน 
เฉพาะฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีเท่านั้น แต่มีผลผูกพันทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร  
ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายตุลาการก็ตาม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดของการมีส่วนร่วม 
ของฝ่ายนิติบัญญัติไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการตีความตามมาต่อไป 
 และเมื่อพิจารณาข้อความในตอนท้ายของมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “...ในการนี้  
รฐัสภาจะตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัเรือ่งดงักลา่ว” กม็ไิดก้ำหนดผลวา่ 
หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่ารัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบ 
โดยปริยายแล้วหรือไม่

   ๕.๓.๓ การมีส่วนร่วมของประชาชน
   มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม บัญญัติว่า “ก่อนการดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญากับนานา 
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟัง 
ความคดิเหน็ของประชาชน และตอ้งชีแ้จงตอ่รฐัสภาเกีย่วกบัหนงัสอืสญัญานัน้ ในการนี ้ใหค้ณะรฐัมนตร ี
เสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย”  
   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนถือเป็นหลักการที่ดี เพราะเป็นการกำหนดให้ 
ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งมีความสำคัญต่อกรณีที่ไม่มีการควบคุมตรวจสอบอย่างเพียงพอ แต่มี 
ข้อสังเกตว่าในกรณีที่มีการควบคุมตรวจสอบจากรัฐสภาซึ่งค่อนข้างเข้มงวดพอสมควรแล้ว ก็ไม่มี 
เหตผุลใดทีจ่ะตอ้งไปตรวจสอบซำ้ซอ้นอกี ดงันัน้ การกำหนดใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็จากประชาชน 
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม จึงเป็นการให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบฝ่ายบริหาร ทั้ง ๆ  ที่มีสมาชิก 
รัฐสภาซึ่งเป็นบุคคลที่ประชาชนเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนเป็นผู้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งเท่ากับเป็นการ 
ตรวจสอบที่ซ้ำซ้อนและไม่เหมาะสม 
   สำหรับการกำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอ 
ความเห็นชอบน้ัน ก็มีผลใช้บังคับได้เฉพาะกรณีท่ีจะไปเจรจาทำหนังสือสัญญาใหม่เท่าน้ัน แต่ใช้บังคับไม่ได้ 
กับกรณีของหนังสือสัญญาที่ได้ดำเนินการมาแล้ว เพราะเลยขั้นตอนของการเจรจามาแล้ว ซึ่งเหลือ 
เพียงขั้นตอนการแสดงเจตนาเพื่อผูกพันตามหนังสือสัญญาเท่านั้น นอกจากนี้ การกำหนดให้ต้อง 
แถลงกรอบการเจรจาต่อรัฐสภายังมีความไม่เหมาะสมอยู่บ้าง ทั้งนี้เพราะในบางเรื่องนั้น 
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มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพื่อประโยชน์ในการเจรจาต่อรอง ดังนั้น เมื่อกำหนด 
ให้ต้องแถลงทั้งหมดจึงอาจจะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ในการเจรจาต่อรองได้ 

   ๕.๓.๔ หนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
   รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ไดก้ำหนด 
ประเภทของหนงัสอืสญัญาทีต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบของรฐัสภาไว ้๕ ประเภท คอื (๑) หนงัสอืสญัญา 
ที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขต 
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
(๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญา (๔) หนังสือสัญญาที่มี 
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง และ (๕) หนังสือ 
สัญญามีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบทบัญญัติ 
มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง นั้น เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการเดิมตามมาตรา ๒๒๔ วรรคสองของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยได้เพิ่มเติมหนังสือสัญญาประเภทที่  
(๔) และ (๕) ขึ้นใหม่ ซึ่งยังไม่เคยมีบัญญัติมาก่อนในรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมา ทั้งนี้ โดยมี 
ประเด็นข้อสังเกตคือ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคห้า บัญญัติว่า “ให้มี 
กฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า หรือการลงทุน  
อย่างมีนัยสำคัญ...” ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของหนังสือ 
สัญญาดังกล่าว เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา  
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าหนังสือสัญญามีผลผูกพันด้านการค้า  
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การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญนี้ ก็จัดอยู่ในกลุ่มของหนังสือสัญญา 
ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเช่นเดียวกัน แต่หนังสือสัญญาประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะ 
เจาะจงมากขึน้ โดยใชเ้กณฑว์า่จะตอ้งเปน็กรณ ี“อยา่งมนียัสำคญั” ซึง่แตกตา่งจากหนงัสอืสญัญา 
ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ใช้เกณฑ์ “อย่างกว้างขวาง” อีกทั้ง กฎหมายว่าด้วย 
ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า หรือการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้านี้ ยังไม่รวมถึง “งบประมาณ” ด้วย เนื่องจากในมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า 
ไม่ได้บัญญัติคำว่า “งบประมาณ” ไว้ 
   สำหรับคำว่า “อย่างมีนัยสำคัญ” และคำว่า “อย่างกว้างขวาง” เมื่อพิจารณาแล้ว 
จะเห็นได้ว่าเป็นถ้อยคำที่ค่อนข้างมีลักษณะคลุมเครือหรือมีความไม่ชัดเจนแน่นอน ทั้งนี้เพราะ 
อาจตคีวามไดว้า่ครอบคลมุหนงัสอืสญัญาทกุประเภท ตอ้งขอความเหน็ชอบจากรฐัสภา เพราะไมม่ ี
ขอบเขตในการพิจารณาที่ชัดเจนและแน่นอนว่าแค่ไหนเพียงใดถึงเรียกว่า “อย่างมีนัยสำคัญ” 
หรือ “อย่างกว้างขวาง” ซึ่งในที่สุดฝ่ายบริหารจะต้องขอความเห็นชอบในทุกเรื่องและทุกกรณี 
และเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นต้องระบุประเภทของหนังสือสัญญาที่ต้องขอความเห็นชอบ 
อีกต่อไป โดยกำหนดเฉพาะเจาะจงลงไปว่า “หนังสือสัญญาทุกประเภทต้องขอความเห็นชอบจาก 
รัฐสภา” ซึ่งมีความชัดเจนและง่ายกว่า รวมทั้งไม่ต้องตีความอีกด้วย

   ๕.๓.๕ เขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับหนังสือ 
สัญญาตามมาตรา ๑๙๐
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคหก  
บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด 
โดยใหน้ำบทบญัญตัติามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใชบ้งัคบักบัการเสนอเรือ่งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูโดยอนโุลม” 
    จะพิจารณาเห็นได้ว่ามาตรา ๑๙๐ วรรคหก กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กร 
ทีท่ำหนา้ทีว่นิจิฉยัประเดน็ความขดัแยง้ทางความเหน็ระหวา่งคณะรฐัมนตรกีบัรฐัสภาวา่หนงัสอืสญัญาใด 
เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม่ โดยให้นำบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑)  
มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม กล่าวคือ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิก 
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเห็นว่า หนังสือ 
สญัญาใดเปน็หนงัสอืสญัญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง 
ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่  
ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณี  
แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว 
ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  
และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
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   อนึ่ง การเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวข้างต้นและเขตอำนาจ 
ของศาลรัฐธรรมนูญในการรับเรื่องดังกล่าวไม่ใช่กรณีตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑๔๑๔ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพราะประเด็นปัญหาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองนั้น  
เป็นเรื่องของการตีความเอกสารที่เป็นหนังสือสัญญาว่าจะต้องขอความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่  
ซึง่เปน็การเสนอปญัหาขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัยนืยนัวา่การใชอ้ำนาจหนา้ทีข่องรฐัสภานัน้เปน็ไป 
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองหรือไม่ โดยมิได้ก้าวล่วงไปถึงประเด็นปัญหาว่า คณะรัฐมนตรีมีอำนาจ 
ทำหนังสือสัญญานั้น ๆ  หรือไม่ อันจะถือว่าเป็นกรณีที่มีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ 
ระหว่างรัฐสภากับคณะรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว

 สรุป จากผลการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ ผู้เขียนจึงใคร่ขอสรุปว่า หากมีประเด็นปัญหา 
ที่จะต้องวินิจฉัยว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศประเภทใดบ้างที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา 
หรือไม่เพียงใดแล้ว จะต้องพิจารณาใน ๒ ประเด็นหลัก คือ (๑) เป็นหนังสือสัญญาหรือไม่ และ  
(๒) ถ้าเป็นหนังสือสัญญาแล้วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม่ ซึ่งหลักการพิจารณา 
เรื่องดังกล่าวนี้มีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องที่เกี่ยวกับหนังสือสัญญา  
ทั้งตามกฎหมายระหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญของประเทศอื่น ๆ  ตลอดจนพิเคราะห์ถึงข้อสังเกต 
แวดลอ้มตา่ง ๆ  ประกอบดว้ย และประการสำคญัคำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูนัน้ยอ่มถอืเปน็เดด็ขาด
และมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐที่จะต้องปฏิบัติ ดังนั้น ในการวินิจฉัย 
จงึจำเปน็ตอ้งมกีารตรวจสอบและกลัน่กรองโดยละเอยีดและรอบคอบจากผูม้คีวามรูค้วามสามารถและ 
มปีระสบการณเ์ฉพาะดว้ย ทัง้นี ้เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางทีย่ดึถอืตอ่ไปไดใ้นอนาคต ซึง่การสมัมนาทางวชิาการ 
ในครัง้นีน้บัวา่เปน็เวททีีส่ำคญัเวทหีนึง่ในการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่นทีไ่ดม้โีอกาสแสดงความคดิเหน็ 
และใหข้อ้เสนอแนะอนัเปน็ประโยชนต์อ่การศกึษาและวจิยั รวมทัง้ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะรฐัมนตร ี 
รัฐสภา ศาล และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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