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๑. บทนำ
  ภายใต้กระแสยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) นี้ ทุกภูมิภาคของโลกได้ถูกเชื่อมโยงเข้าหากัน 
ด้วยระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ทำให้รูปแบบความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในศตวรรษที ่๒๑  
เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมระหว่างประเทศ (International Society) ซึ่งแต่ละรัฐมีอำนาจอธิปไตยที่ 
เป็นอิสระ และยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก สู่การรวมตัวกันในรูปแบบของประชาคมระหว่าง 
ประเทศ (International Community) ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากประเทศมหาอำนาจทั้งหลาย 
ได้ใช้ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมเป็นจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์และบทบาทของวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ลดลง 
โดยมีวัฒนธรรมใหม่เข้ามาแทนที่เพื่อตอบสนองต่อโลกเศรษฐกิจทุนนิยม ซึ่งยุทธศาสตร์ใหม่ของ 
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้คอืการใชร้ะบบเศรษฐกจิเปน็เครือ่งมอืในการลา่อาณานคิมและแสวงหาประโยชน ์
จากทรัพยากรของประเทศที่ด้อยพัฒนากว่า เมื่อประเทศต่างๆ ไม่สามารถที่จะต้านทานต่อกระแส 
ดังกล่าวได้โดยลำพัง ทำให้รัฐต่างๆ ต้องแสวงหาความร่วมมือกับรัฐอื่นโดยยอมสละอำนาจอธิปไตย 
ภายในของตนบางส่วนเพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน ซึ่งการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ในแต่ละรัฐมีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายภายในของ
แต่ละประเทศกำหนด
 สำหรับประเทศไทยการทำสัญญากับรัฐต่างประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศนั้น 
มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๙๐ โดยกำหนดให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญากับนานา 
ประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ และกำหนดให้การทำหนังสือสัญญาดังต่อไปนี้จะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากรัฐสภา คือ (๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือ 
สัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจ 
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ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ (๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออก 
พระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญา (๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง และ (๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้าน 
การค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ 
 บทความฉบับนีผู้้เขยีนขอนำเสนอประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ “หนงัสอืสัญญาภายใตร้ัฐธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐” ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศและอยู่ในความสนใจของสังคมในขณะนี้รวมทั้งกรณีที่จะ 
นำไปสู่การเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ จึงมีปัญหาอยู่ว่าหนังสือสัญญา 
ดังกล่าวข้างต้นมีหลักการและเนื้อหาสาระอย่างไร และมีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติตามที่มี 
ผู้ถกเถียงหรือไม่ อย่างไร 

๒. ความหมายของหนังสือสัญญา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทยมาตรา ๑๙๐
 เมื่อพูดถึงคำว่า “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มิได้ให้คำนิยามศัพท์ไว้ว่าหมายถึงอะไร ทำให้เกิดปัญหาในการตีความ ซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่าง 
ประเทศแล้วการทำความตกลงระหว่างประเทศเรียกว่า “สนธิสัญญา” โดยคำว่าสนธิสัญญานั้น 
มีความหมายเป็นสองนัย กล่าวคือ นัยที่หนึ่งเป็นความหมายเฉพาะ หมายถึงความตกลงระหว่าง 
ประเทศที่มีชื่อเรียกว่า “สนธิสัญญา” (treaty) กับนัยที่สองเป็นความหมายอย่างกว้างที่หมายถึง 
ความตกลงระหว่างประเทศในลักษณะต่างๆ และมีชื่อเรียกต่างๆ กันตามลักษณะและความสำคัญ 
ของสัญญา เช่น สนธิสัญญา (treaty) อนุสัญญา (convention) พิธีสาร (protocol) กติกา (pact) 
กฎบัตร (charter) ปฏิญญา (declaration) ธรรมนูญ (statute) กรรมสาร (act) บันทึกแลกเปลี่ยน 
(exchange of notes) บันทึกความตกลง (memorandum of agreement) เป็นต้น๑ 
 อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙๒ (Vienna Convention 
on the Law of Treaties, ๑๙๖๙) ได้ให้คำนิยามของสนธิสัญญาไว้ในมาตรา ๒ (๑) (a)  
ความว่า สนธิสัญญา หมายถึง “ความตกลงระหว่างประเทศที่กระทำขึ้นระหว่างรัฐเป็น 
ลายลักษณ์อักษรและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะกระทำขึ้นเป็น 
ตราสาสน์ฉบับเดียว หรือสองฉบับ หรือหลายฉบับ ที่มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และไม่ว่าจะมี 
ชื่อเรียกว่าอย่างไรก็ตาม” 

 ๑โปรดดู ศ.ดร. จุมพต  สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 
๒๕๕๐) น. ๑๐๓-๑๐๕. 
 ๒Article 2 Use of Terms 
  (a) “treaty” means an international agreement concluded between States in written from and governed by international law,  

whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;
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 จากบทนิยามดังกล่าวสามารถแยกองค์ประกอบของสนธิสัญญาได้ ดังนี้ 
  ๑) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษร
  ๒) เป็นสัญญาระหว่างรัฐต่อรัฐ
  ๓) อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ
  ๔) จะเป็นตราสาสน์ฉบับเดียว หรือหลายฉบับที่เกี่ยวเนื่องกันก็ได้
 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๑๙๐ คำว่า “หนังสือสัญญา” ไม่จำกัดเฉพาะ “สนธิสัญญา” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา 
ว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ซึ่งทำขึ้นระหว่างรัฐกับรัฐภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่าง 
ประเทศเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ  
ตามนัยแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ 
หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกัน ค.ศ. ๑๙๘๖ (Vienna Convention on the Law 
of Treaties between States and International Organization, ๑๙๘๖) ด้วย เพราะว่า  
มาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง น้ัน กล่าวถึง “หนังสือสัญญา” ที่ทำกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่าง 
ประเทศ โดยไม่จำกัดว่า “หนังสือสัญญา” เช่นว่านั้นจะเรียกชื่อว่าอย่างไรในทางระหว่างประเทศ๓  
 นอกจากนี้ คำว่า “หนังสือสัญญา” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๐ นั้น จำกัดเฉพาะ  
“หนังสือสัญญา” ที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามนัยแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย 
สนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna Convention on the Law of Treaties, ๑๙๖๙) และ 
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศหรือ 
ระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกัน ค.ศ. ๑๙๘๖ (Vienna Convention on the Law of 
Treaties between States and International Organization, ๑๙๘๖) โดยไม่รวมถึงสนธิสัญญา 
ที่ทำด้วยวาจา จึงเห็นได้ว่า คำว่า “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา ๑๙๐ มีความหมายแคบกว่าคำว่า 
“สนธิสัญญา” ตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยทั่วไปที่หมายความรวมถึงสนธิสัญญาที่มิได้ทำเป็น 
ลายลักษณ์อักษรด้วย๔   
 อนึ่ง “หนังสือสัญญา” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๐ นี้ ไม่จำกัดว่าจะเป็นความตกลง 
ระหว่างประเทศในรูปของสนธิสัญญาทวิภาคี๕ (Bilateral Treaties) หรือสนธิสัญญาพหุภาคี๖   
(Multilateral Treaties) และไม่จำกัดว่าสนธิสัญญาเช่นว่านั้นจะเป็นสนธิสัญญาซึ่งวางกฎเกณฑ์ 
หรือประมวลหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศหรือหลักกฎหมายทั่วไป (law-making  
treaties) หรือสนธิสัญญาที่ก่อให้เกิดพันธกรณีในทางสัญญา (contractual treaties) ระหว่าง 
รัฐภาคีแห่งสนธิสัญญานั้น แต่อย่างน้อยจะต้องมีภาคีตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปจึงจะถือว่าเป็น “หนังสือ 
สัญญา” ตามนัยแห่งมาตรา ๑๙๐ ได้ 

 ๓โปรดดู จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 
๒๕๕๐) น. ๑๐๓-๑๐๕.
 ๔เพิ่งอ้าง, น. ๑๐๕- ๑๐๖. 
 ๕สัญญาทวิภาคี คือ สัญญาระหว่างประเทศที่มีคู่สัญญา ๒ ฝ่าย.
 ๖สัญญาพหุภาคี คือ สัญญาระหว่างประเทศที่มีคู่สัญญาหลายฝ่าย.
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 ดังนั้น ถ้าเป็นการกระทำของรัฐเพียงฝ่ายเดียว เช่น การรับรองรัฐหรือการรับรองรัฐบาลของ 
รัฐอื่น การตัดความสัมพันธ์ทางการทูต การประกาศเขตต่อเนื่องหรือเขตเศรษฐกิจจำเพาะของ 
ประเทศไทย เป็นต้น จึงไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
 ข้อสังเกต กรณีการกระทำเพียงฝ่ายเดียวของรัฐดังกล่าวข้างต้น หากต้องดำเนินการ 
อนุวัติการกระทำ เช่น การกำหนดขอบเขตของการใช้สิทธิอธิปไตย (Sovereign Rights) และ 
เขตอำนาจ (Jurisdiction) หรือสิทธิ (Rights) อื่น ๆ  ของประเทศไทยในเขตเศรษฐกิจจำเพาะที่ได้ 
ประกาศไว้ ต้องดำเนินการขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
 ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปเกี่ยวกับมาตรา ๑๙๐ ก็คือ คำว่า “หนังสือสัญญา” หรือ 
“สัญญาอื่น” นั้น จะหมายความรวมถึงหนังสือสัญญาหรือสัญญาอื่นซึ่งมิได้ตกอยู่ภายใต้บังคับของ 
กฎหมายระหว่างประเทศด้วยหรือไม่ เช่น สัญญากู้ยืมเงินระหว่างประเทศไทยโดยกระทรวงการคลัง 
กับหน่วยงานของรัฐอื่น ซึ่งในสัญญากำหนดข้อห้ามมิให้กระทรวงการคลังของประเทศไทยยกเอา 
ความคุ้มกันของรัฐ (State Immunity) ขึ้นเป็นข้อต่อสู้เมื่อต้องดำเนินคดีในชั้นศาลของรัฐผู้ให้กู้ 
และให้สัญญากู้ยืมเงินอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายภายในของประเทศผู้ให้กู้  โดยไม่ให้ตกอยู่ 
ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ในกรณีเช่นว่านี้  หากพิจารณาจากถ้อยคำใน 
มาตรา ๑๙๐ จะเห็นได้ว่าคำว่า “หนังสือสัญญา” จะไม่หมายความรวมถึงหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน
ดังกล่าว เนื่องจากมิได้ตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ๗  
 จะเห็นได้ว่าในเรื่องการแปลความหมายของคำว่า “หนังสือสัญญา” หรือ “สัญญาอื่น” 
ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้เป็นอำนาจของศาล 
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหนังสือสัญญา 
ที่น่าสนใจ คือ คำวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๒ เกี่ยวกับเรื่องหนังสือแจ้งความจำนง (Letter of Intent)  
ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน ที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  
(The International Monetary Fund) คำวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๓ เกี่ยวกับเรื่อง อนุสัญญาว่าด้วย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และคำวินิจฉัยที่ ๖-๗/๒๕๕๑ เกี่ยวกับเรื่องแถลงการณ์ร่วม 
ไทย-กัมพูชา (Joint Communiqué) ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยศาลรัฐธรรมนูญ 
ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นความหมายของคำว่า “หนังสือสัญญา” และ “สัญญาอื่น” สรุปได้ว่า
 คำว่า “หนังสือสัญญา” หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศทุกประเภทที่จัดทำขึ้น 
ระหว่างประเทศไทยกับรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในรูปแบบที่ เป็น 
ลายลักษณ์อักษรและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะถูกบันทึกไว้ใน 
เอกสารฉบบัเดยีวหรอืหลายฉบบัทีเ่กีย่วพนักนั และไมว่า่จะเรยีกชือ่วา่อยา่งไร อนัเปน็ความหมาย 
ที่ตรงกันกับคำว่า “treaty” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ 
และคำว่า “สัญญาอื่น” ย่อมหมายถึงหนังสือสัญญาที่ทำกับนานาประเทศหรือกับองค์การ 

๘๗๘๖

 ๗โปรดดู ศ.ดร. จุมพต สายสุนทร, เอกสารประกอบงานสัมมนาวิชาการเนื่องในงานลำลึก ศ.ดร. จี๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง  
ปัญหาการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐, หน้า ๖, วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ห้อง 
จี๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.  
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ระหว่างประเทศ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศเช่นเดียวกับหนังสือ 
สญัญาสนัตภิาพและหนงัสอืสญัญาสงบศกึ จะเปน็หนงัสอืสญัญาภายใตบ้งัคบัของกฎหมายภายใน 
ของประเทศใดประเทศหนึ่งมิได้
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสัญญาใดจะเป็นหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ นั้น ต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
  ๑) เป็นข้อตกลงทุกประเภทไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรที่ประเทศไทยทำขึ้นกับนานาประเทศ 
หรือกับองค์การระหว่างประเทศ
  ๒) มีความมุ่งหมายให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ
  ๓) ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร
  ๔) อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ

๓. หนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง  
ได้กำหนดประเภทของหนังสือสัญญาที่รัฐบาลต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนทำหนังสือ 
สัญญากับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศไว้ ๕ ประเภท ดังต่อไปนี้ คือ (๑) หนังสือ 
สัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอก 
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ (๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือ 
สัญญา (๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ 
อย่างกว้างขวาง (๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศ 
อย่างมีนัยสำคัญ
 บทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง นั้น เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการเดิมตามมาตรา ๒๒๔  
วรรคท้าย ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเดิมมีเพียงหนังสือสัญญา  
๓ ประเภทที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา คือ (๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง 
อาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจแห่งรัฐ และ (๓) หนังสือสัญญา 
ที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญา โดยยังคงหลักการเหมือนเดิมในสัญญา 
ประเภทที่ (๑) และ (๓) แต่มีการแก้ไขถ้อยคำในสัญญาประเภทที่ (๒) จากหนังสือสัญญาที่มี 
บทเปลี่ยนแปลง “เขตอำนาจแห่งรัฐ” เป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง “เขตพื้นที่นอก 
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจ” ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของถ้อยคำ และมีการเพิ่มเติม
หนังสือสัญญาประเภทที่ (๔) และ (๕) ขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นหนังสือสัญญาที่ไม่เคยมีบัญญัติมาก่อนใน 
รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมา 

๘๗๘๖
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หนังสือสัญญาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐

 ดังนั้น เพื่อให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจหนังสือสัญญาทั้ง ๕ ประเภท ที่จะต้องได้รับความ 
เห็นชอบจากรัฐสภา จึงขออธิบายหนังสือสัญญาแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้
  ๓.๑ หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
 อาณาเขตไทย (Thai territory) หมายถึงบริเวณที่ประเทศไทยสามารถใช้อำนาจอธิปไตย  
(sovereignty) ได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งได้แก่บริเวณอาณาเขตพื้นดิน (land territory)  
น่านน้ำภายใน (internal waters) ทะเลอาณาเขต (territorial sea) ห้วงอากาศ (air space)  
เหนือทะเลอาณาเขต พื้นดินท้องทะเล (sea-bed) และดินใต้ผิวดิน (subsoil) ของทะเล 
อาณาเขตซึ่งมีความกว้าง ๑๒ ไมล์ทะเล โดยวัดจากเส้นฐานที่ใช้สำหรับวัดความกว้างของทะเล 
อาณาเขต ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตของประเทศไทย๘  

และสอดคล้องกับข้อ ๒ ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ซึ่งบัญญัติว่า
 “๑. อำนาจอธิปไตยของรัฐชายฝั่งขยายต่อออกไปจากอาณาเขตพื้นดิน (land territory) 
และน่านน้ำภายใน (internal waters) ของรัฐจนถึงแนวทะเลประชิดชายฝั่งของตนซึ่งเรียกว่าทะเล 
อาณาเขต (territorial sea) 
 ๒. อำนาจอธิปไตยนี้ขยายไปถึงห้วงอากาศ (air space) เหนือทะเลอาณาเขตตลอดจน 
พื้นดินท้องทะเล (sea-bed) และดินใต้ผิวดิน (subsoil) ของทะเลอาณาเขต”๙ 

 ข้อ ๓ ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ บัญญัติว่า “รัฐทุกรัฐ 
มีสิทธิที่จะกำหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตของตนได้จนถึงขอบเขตหนึ่งซึ่งไม่เกิน ๑๒ ไมล์ทะเล 
โดยวัดจากเส้นฐานที่กำหนดขึ้นตามอนุสัญญานี้”๑๐ 
 สรุปได้ว่า ถ้าหนังสือสัญญาฉบับใดที่ประเทศไทยทำกับนานาประเทศหรือกับองค์การ 
ระหว่างประเทศ ที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย ไม่ว่าจะเป็นอาณาเขตที่เป็นพื้นดินหรือทะเล 
อาณาเขตก็ตาม จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เช่น สนธิสัญญากำหนดเขตแดนหรือเขตทะเล 
อาณาเขตที่ประเทศไทยทำกับประเทศที่มีอาณาเขตทางบกหรือทางทะเลติดต่อกับประเทศไทย 
เป็นต้น
 ข้อสังเกต  คำว่า “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไม่หมายความรวมถึงเขตต่อเน่ือง (contiguous zone)๑๑ 

๘๙๘๘

 ๘ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๙๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๗๐๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๐๙. 
 ๙Article ๒ Legal status of the territorial sea, of the air space over the territorial sea and of its bed and 
subsoil
      ๑. The sovereignty of a coastal States extends, beyond it land territory and internal waters and in the 
case of an archipelagic state, its archipelagic waters, to an adjacent belf of sea, described as the territorial sea.
       ๒. this sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil.   
  ๑๐Article ๓ Breadth of the territorial sea
       Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding ๑๒ 
nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Conventions.
 ๑๑ประกาศเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๙ ง ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๘.
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เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (exclusive economic zone)๑๒ หรือเขตไหล่ทวีป (continental shelf)๑๓  

ของประเทศไทย เพราะเขตพื้นที่ทั้งสามประการที่กล่าวมานี้ ประเทศไทยไม่มีอำนาจอธิปไตย  
(sovereignty) มีเพียงสิทธิอธิปไตย (sovereign) เขตอำนาจ (jurisdiction) และสิทธิ (rights) 
บางประการ เท่านั้น
 ๓.๒ หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ 
อธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
 เพื่อให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจหนังสือสัญญาประเภทที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ 
นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ เราควรทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า “สิทธิอธิปไตย” จะมีลักษณะของการใช้ 
บังคับที่จำกัดกว่า “อำนาจอธิปไตย” ทั้งในแง่เนื้อหาของสิทธิและบริเวณที่ใช้บังคับสิทธิ กล่าวคือ  
อำนาจอธิปไตยของรัฐนั้นครอบคลุมทุกเรื่องและทุกสถานที่ที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐ เว้นแต่ 
ในกรณีที่กฎหมายระหว่างประเทศห้ามไว้เท่านั้น แต่การใช้สิทธิอธิปไตยของรัฐจะครอบคลุมเพียง 
บางเรื่องและบางสถานที่เท่าที่กฎหมายระหว่างประเทศรับรองไว้ ส่วนคำว่า “เขตอำนาจ” เป็นเรื่อง 
ของเขตอำนาจเหนือกิจกรรมหรือการกระทำบางประเภท ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนจึงมีการปรับ 
แก้ถ้อยคำจากคำว่า “เขตอำนาจแห่งรัฐ” เป็น คำว่า “เขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ มีเจตนารมณ์ให้หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขต 
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่าง 
ประเทศ นี้หมายถึงเฉพาะพื้นที่ทางทะเลเท่านั้น
 เขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญา 
หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่
  ก. เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (exclusive economic zone)
 ตามประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย๑๔ เขตเศรษฐกิจจำเพาะของ 
ราชอาณาจักรไทย ได้แก่ บริเวณที่อยู่ถัดออกไปจากทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย  
มีความกว้าง ๒๐๐ ไมล์ทะเล วัดจากเส้นฐานที่ใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต
 จากถ้อยคำตามประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย จะเห็นได้ว่าเขต 
เศรษฐกิจจำเพาะได้แก่บริเวณที่อยู่ถัดออกไปจากทะเลอาณาเขต ซึ่งหมายความว่าอยู่นอกอาณาเขต 
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง และเนื่องจากประเทศไทยยังมิได้เข้าเป็นภาคีแห่ง 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ จึงถือว่าสิทธิอธิปไตยและเขตอำนาจ 

๘๙๘๘

 ๑๒ประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๓๐ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ลงวันที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔. 
  ๑๓ประกาศกำหนดเขตไหล่ทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๖๐ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ 
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๖. 
 ๑๔ประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๒.



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

หนังสือสัญญาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐

ของประเทศไทยในเขตเศรษฐกิจจำเพาะเกิดขึ้นจากจารีตประเพณีระหว่างประเทศซึ่งถือเป็น 
กฎหมายระหว่างประเทศ มิใช่เกิดขึ้นตามสัญญา
 ข. ไหล่ทวีป (continental shelf)
 ตามประกาศกำหนดเขตไหล่ทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทย ประเทศไทยได้กำหนดเขต 
ไหล่ทวีปโดยยึดถือมูลฐานแห่งสิทธิตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอันเป็นที่ยอมรับนับถือกันทั่วไป 
และตามอนุสัญญาว่าด้วยไหล่ทวีปซึ่งกระทำ ณ กรุงเจนีวา ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ค.ศ. ๑๙๕๘ ซึ่ง 
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้วเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ และประเทศไทยได้ 
อนุวัติการอนุสัญญาดังกล่าวผ่านกระบวนการนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 
ตามประกาศเรื่องใช้อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าวได้ให้ความหมาย 
ของคำว่า “ไหล่ทวีป” ว่าหมายถึง (ก) พื้นดินท้องทะเลและดินใต้ผิวดินของบริเวณใต้ทะเลที่ประชิด 
กับชายฝั่งแต่อยู่ภายนอกบริเวณทะเลอาณาเขตจนถึงความลึก ๒๐๐ เมตร หรือเกินขีดจำกัดนั้น 
ขึ้นไปจนถึงที่ซึ่งความลึกของน่านน้ำเหนือที่นั้นสามารถจะใช้แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ในบริเวณดังกล่าวนั้นได้ (ข) พื้นดินท้องทะเลและดินใต้ผิวดินของบริเวณใต้ทะเลเช่นเดียวกันที่ประชิด 
กับชายฝั่งของเกาะ จึงถือได้ว่าสิทธิอธิปไตยและเขตอำนาจของประเทศไทยในไหล่ทวีปเกิดขึ้นตาม 
หนังสือสัญญา กล่าวคือ ตามอนุสัญญาว่าด้วยไหล่ทวีป ค.ศ. ๑๙๕๘ 
 คำว่า “เขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตาม 
หนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ” เป็นถ้อยคำที่บัญญัติขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเปลี่ยนจากคำว่า “เขตอำนาจแห่งรัฐ” ซึ่งบัญญัติไว้ 
ในมาตรา ๒๒๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งการเปลี่ยนถ้อยคำ 
ใหม่นี้ทำให้มีความหมายชัดเจนขึ้น สอดคล้องกับอำนาจที่ประเทศไทยมีอยู่เหนือเขตพื้นที่ทางทะเล 
ที่ประเทศไทยได้ประกาศกำหนด เช่น เขตไหล่ทวีป เขตเศรษฐกิจจำเพาะ ทำให้ประเทศไทย 
สามารถใช้สิทธิอธิปไตยในการสำรวจ (exploration) การแสวงประโยชน์ (exploitation) การอนุรักษ์  
(conservation) และการจัดการ (management) ทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิต (living resources) 
และไม่มีชีวิต (nonliving resources) ไม่ว่าทรัพยากรนั้นจะอยู่ ณ พื้นดินท้องทะเล (sea-bed) และ 
ดินใต้ผิวดินของพื้นดินท้องทะเล (subsoil) หรือในห้วงน้ำเหนือพื้นดินท้องทะเล (waters superjacent 
to the sea-bed) ตลอดทั้งมีสิทธิอธิปไตยเหนือกิจกรรมต่างๆอันเกี่ยวกับการสำรวจและการแสวง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในเขตดังกล่าว เช่น การผลิตพลังงานจากน้ำ (water) กระแสน้ำ (currents) 
และกระแสลม (winds) เป็นต้น๑๗  

๙๑๙๐

 ๑๕ประกาศกำหนดเขตไหล่ทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๓.
 ๑๖ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๒.
 ๑๗โปรดดู ศ.ดร. จุมพต  สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๗ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 
๒๕๕๐) น. ๓๗๑-๓๗๕.



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
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 นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีเขตอำนาจเหนือกิจกรรมหรือการกระทำบางประเภทในเขต 
เศรษฐกิจจำเพาะ เช่น การสร้างและการใช้เกาะเทียม สิ่งที่ติดตั้งหรือสิ่งก่อสร้าง และยังมีสิทธิอื่น ๆ   
ที่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ หรือกฎหมายระหว่างประเทศได้รับรอง 
หรืออนุญาตไว้ เช่นการปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด (piracy) การปราบปรามการค้ายาเสพติด 
(narcotic drugs) หรือการกระจายเสียงหรือแพร่ภาพโดยมิได้รับอนุญาตจากรัฐชายฝั่ง เป็นต้น 
 ข้อสังเกต สิทธิอธิปไตยของรัฐชายฝั่งเหนือเขตไหล่ทวีปเป็นสิทธิโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้อง 
ทำการประกาศเข้ายึดถือ แตกต่างจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะซ่ึงรัฐชายฝ่ังต้องประกาศเป็น 
เขตเศรษฐกิจจำเพาะก่อนจึงจะสามารถใช้สิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติและมีเขตอำนาจ 
เหนือกิจกรรมในเขตนั้นได้ 
 ๓.๓ หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญา
 หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญานั้น เป็นบทบัญญัติ 
ที่มีหลักการและถ้อยคำเหมือนเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
มาตรา ๒๒๔ กล่าวคือเป็นกรณีที่ต้องมีการอนุวัติการ (implementation) กฎหมายภายในเพื่อให้ 
สอดคล้องกับความตกลงหรือสัญญาระหว่างประเทศโดยการออกกฎหมายใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติม 
หรือยกเลิกกฎหมายที่มีอยู่ ในกรณีเช่นว่านี้ หนังสือดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา  
และความเห็นชอบนั้นจะต้องเป็นความเห็นชอบในรูปของการออกพระราชบัญญัติเพื่ออนุวัติการ 
หนังสือสัญญาเช่นว่านั้น๑๘ 
 นอกจากกรณีดังกล่าวข้างต้น หนังสือสัญญาใดซึ่งกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของ 
ชนชาวไทยตามที่รับรองไว้ในหมวด ๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาในรูปของการออกพระราชบัญญัติอนุวัติการหนังสือสัญญา 
เช่นว่านั้นเช่นกัน เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ  ในหมวด ๓ จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญมุ่งที่จะ 
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในเรื่องต่าง ๆ  โดยวางหลักทั่วไปไว้ในมาตรา ๒๙ ซึ่ง 
บัญญัติว่า “การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่ 
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และ 
เท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิ ได้” ดังนั้น 
หนังสือสัญญาใดซึ่งจะกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามที่บัญญัติ  
ไว้ในหมวด ๓ (มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๖๙) ซึ่งจะต้องมีการออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไป 
ตามหนงัสอืสญัญาเชน่วา่นัน้กจ็ะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัสภาในรปูของการออกพระราชบญัญตั ิ
อนุวัติการหนังสือสัญญาเช่นว่านั้นด้วย๑๙ 
 อนึ่ง พระราชบัญญัติซึ่งอนุวัติการตามหนังสือสัญญาก็อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกได้ 
โดยการที่รัฐสภาออกพระราชบัญญัติในภายหลัง ทั้งนี้เป็นไปตามหลักกฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่า  
แต่อย่างไรก็ตามหากการออกพระราชบัญญัติในภายหลังเป็นการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก 
พระราชบัญญัติซึ่งอนุวัติการตามหนังสือสัญญาและมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนหน้านั้น ส่งผลให้ประเทศไทย 

๙๑๙๐

 ๑๘เพิ่งอ้าง, น. ๑๕๑.
 ๑๙ศ.ดร. จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๑, อ้างแล้ว, น. ๑๕๑.



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

หนังสือสัญญาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐

ฝ่าฝืนพันธกรณีตามสัญญาซึ่งประเทศไทยมีต่อภาคีอื่น ๆ  ประเทศไทยย่อมมีความรับผิดชอบในทาง 
ระหว่างประเทศต่อรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศซึ่งเป็นภาคีแห่งหนังสือสัญญาเช่นว่านั้น๒๐ 
 ๓.๔ หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ 
อย่างกว้างขวาง
 หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ 
อย่างกว้างขวางเป็นหลักการใหม่ซึง่ไม่เคยมีบทบัญญัติเช่นน้ีมาก่อนในรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ  ทีเ่คยใช้บังคับ 
สาเหตสุำคญัทีท่ำใหม้กีารเพิม่ประเภทของหนงัสอืสญัญาดงักลา่วไวใ้นมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง มาจาก 
สถานการณ์และวิธีการทำหนังสือสัญญาของฝ่ายบริหารในช่วงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ฝ่ายบริหารในสมัยนั้นได้ทำความตกลง 
เขตการค้าเสรี (Free Trade Area Agreement) ในระดับทวิภาคีกับหลายประเทศโดยไม่มีการ 
นำเสนอความตกลงดงักลา่วตอ่รฐัสภาเพือ่ขอความเหน็ชอบ โดยเฉพาะเมือ่ขอ้บทในความตกลงกำหนด
ใหค้วามตกลงดงักลา่วมผีลผกูพนัรฐัทีเ่ขา้ทำความตกลงโดยการลงนาม (signature) เทา่นัน้ โดยไมต่อ้ง 
ผ่านขั้นตอนการให้สัตยาบันแต่ประการใด ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถเจรจาทำความตกลงและลงนาม 
ได้ทันที๒๑ 
 ในส่วนของหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ 
อย่างกว้างขวางตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่สองประเด็นกล่าวคือ  
 ประเด็นแรก เกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๙๐ วรรคห้า บัญญัติว่า “ให้มีกฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือ 
สัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง...” ซึ่งใน 
ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความ 
มั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอน 
และวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐๓ (๓) กำหนด 
กรอบระยะเวลาให้คณะรัฐมนตีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็น 
ครั้งแรกจัดทำกฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่แถลง 
นโยบายต่อรัฐสภา 
 ประเด็นที่สอง ที่จะต้องพิจารณาก็คือ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างคณะรัฐมนตรี
กับรัฐสภาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ  
อย่างกว้างขวาง ในประเด็นนี้มาตรา ๑๙๐ วรรคท้ายบัญญัติว่า “ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง  
ให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใช้บังคับ 
กับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม” จะเห็นได้ว่ามาตรา ๑๙๐ วรรคท้าย กำหนดให้ 

 ๒๐ศ.ดร. จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๑, อ้างแล้ว, น. ๑๕๒
 ๒๑ศ.ดร. จุมพต สายสุนทร, เอกสารประกอบงานสัมมนาวิชาการเน่ืองในงานลำลึก ศ.ดร. จ๊ีด  เศรษฐบุตร, อ้างแล้ว, น. ๑๙.

๙๓๙๒



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่วินิจฉัยประเด็นความขัดแย้งทางความเห็นระหว่าง 
คณะรัฐมนตรีกับรัฐสภาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือ 
สังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือไม ่ทั้งนี้โดยให้นำบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใช้บังคับ 
กบัการเสนอเรือ่งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูโดยอนโุลม กลา่วคอื หากสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา 
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของท้ังสองสภาเห็นว่า หนังสือสัญญาใดตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
หรือไม่ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณี 
แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยอย่างไรแล้ว คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด 
มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑๖ วรรคห้า๒๒  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 อนึ่ง พึงสังเกตว่า การเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดังกล่าวข้างต้นและการใช้ 
เขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการรับเรื่องดังกล่าวไม่ใช่กรณีตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑๔๒๓   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพราะประเด็นปัญหาตามมาตรา ๑๙๐  
วรรคสองนั้น เป็นเรื่องของการตีความตัวเอกสารที่เป็นหนังสือสัญญาว่าจะต้องขอความเห็นชอบ 
ของรัฐสภาหรือไม่ ซึ่งเป็นการเสนอปัญหาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยืนยันว่าการใช้อำนาจหน้าที่ 
ของรัฐสภานั้นเป็นไปตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองหรือไม่ โดยมิได้ก้าวล่วงไปถึงประเด็นปัญหาว่า 
คณะรัฐมนตรีมีอำนาจทำหนังสือสัญญานั้นๆ หรือไม่ อันจะถือว่าเป็นกรณีที่มีปัญหาความขัดแย้ง 
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภากับคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๑๔
 ๓.๕ หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่าง
มีนัยสำคัญ
 หนังสือสัญญาประเภทสุดท้ายนี้ เป็นหนังสือสัญญาที่บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นใหม่ด้วยเหตุผล 
เช่นเดียวกับหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ 
อยา่งกวา้งขวางตามทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ในหวัขอ้ ๓.๔ จะเหน็ไดว้า่หนงัสอืสญัญาทีม่ผีลผกูพนัดา้นการคา้  
การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มของหนังสือสัญญาที่มี  
ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิของประเทศเชน่เดยีวกนั หากแตห่นงัสอืสญัญาประเภทนีม้ลีกัษณะเฉพาะเจาะจง 
มากขึ้น โดยใช้เกณฑ์ว่าจะต้องเป็นกรณี “อย่างมีนัยสำคัญ” ซึ่งแตกต่างกับกรณีหนังสือสัญญา 
ในหัวข้อ ๓.๔ ซึ่งใช้เกณฑ์ “อย่างกว้างขวาง”

๙๓๙๒

 ๒๒มาตรา ๒๑๖ วรรคห้า บัญญัติว่า “คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
และองค์กรอื่นของรัฐ”.
 ๒๓มาตรา ๒๑๔ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ ที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป ให้ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือองค์กรนั้น เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย”.



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

หนังสือสัญญาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐

 สำหรับประเด็นเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า  
การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญจะเป็นอย่างไรและองค์กรใดจะมีหน้าที่ 
พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เกิดความขัดแย้งด้านความเห็นระหว่างคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภาเกี่ยวกับ 
ประเด็นว่าหนังสือสัญญาใดเป็นหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณ 
ของประเทศอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่นั้น เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ ๓.๔
 อนึ่ง มีข้อสังเกตว่ากฎหมายว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพัน 
ด้านการค้าหรือการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้านั้น กฎหมายดังกล่าวจะจำกัด 
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือที่มีผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนเท่านั้น 
ไม่รวมถึง “งบประมาณ” ด้วย เน่ืองจากในมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า ไม่ได้บัญญัติคำว่า“งบประมาณ” ไว้
 จากที่ได้กล่าวมาโดยลำดับเกี่ยวกับประเภทของหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากรฐัสภาในหวัขอ้ที ่๓ นี ้จะพจิารณาเหน็ไดว้า่มหีนงัสอืสญัญาฉบบัใดบา้งทีม่เีนือ้หาตรงตามประเภท 
ของหนังสือสัญญาตามความหมายของมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง๒๔ ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
รัฐสภา ทั้งนี้โดยรัฐสภาจะต้องพิจารณาหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ 
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว

๔. บทสรุป 
 ถ้าหากจะกล่าวถึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๔  
วรรคสอง มีปัญหาที่สำคัญอยู่ ๒ ประการกล่าวคือ ปัญหาการตีความคำว่า “เขตอำนาจแห่งรัฐ”  
และปัญหาการทำสัญญาของรัฐบาลในช่วงที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มีผลใช้บังคับ โดยเฉพาะในกรณีของการทำความตกลงเขตการค้าเสรีในระดับทวิภาคีที่ประเทศไทย 
ได้ทำกับบางประเทศ ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นได้ดำเนินการเจรจาตกลงโดยรัฐสภาไม่ได้มีส่วนร่วมในการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอันเนื่องมาจากไม่สามารถเข้าถึง 
ข้อมูลรายละเอียดของความตกลงดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ 
และก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมภายในประเทศอย่างกว้างขวาง
 ดังนั้น บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐  
จงึเปรยีบเสมอืนยาตวัใหมซ่ึง่นายแพทยช์ือ่วา่สภารา่งรฐัธรรมนญูไดค้ดิคน้ขึน้มาเพือ่รกัษาโรคภมูคิุม้กนั
ธรรมาภบิาล (Good Governance) ของรฐับาลบกพรอ่ง โดยเพิม่ประสทิธภิาพของตวัยาตา้นเชือ้ไวรสั 
ที่ชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือการบัญญัติถ้อยคำให้มีความชัดเจนขึ้น  
เพิ่มประเภทของสัญญาที่เคยมีช่องว่าง และเพิ่มกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดย 
คณะรฐัมนตรตีอ้งใหข้อ้มลูและจดัใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็จากประชาชนอนัเปน็การเพิม่ประสทิธภิาพ 

๙๕๙๔

 ๒๔มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง บัญญัติว่า “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่ง 
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ 
เพื่อให้การเป็นไปตามสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพัน 
ด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้อง 
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว. 



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒ ๙๕๙๔

ในการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐหรือทำสัญญาของรัฐบาล ดังนั้น ผู้ที่พยายามจะคิดหาทาง 
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ ควรชั่งน้ำหนักให้ดีระหว่างผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือ 
ของประชาชนโดยรวมกับผลประโยชน์ของส่วนบุคคล ว่าอะไรจะมีความสำคัญมากกว่ากัน 
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