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บทคัดย่อ
	 กระบวนการในการจัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในปัจจุบันถูกก�าหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	190	วรรค	5	นั้นบัญญัติความว่า	“ให้มีกฎหมายว่าด้วย

การก�าหนดประเภทกรอบการเจรจาขัน้ตอนและวธิใีนการจดัท�าหนงัสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คง 

ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้านการค้า	การลงทุนหรืองบประมาณ

ของประเทศอย่างมีนัยส�าคัญรวมท้ังการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือ

สัญญาดังกล่าวโดยค�านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้รับผลประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก 

การปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป”	จะเห็นได้ว่าความที่บัญญัติไว้นั้น	ประเทศไทย 

จะท�าสัญญากับต่างประเทศได้ต้องมีการก�าหนดขอบเขตและประเภทของหนังสือสัญญารวมถึงขั้นตอน

ต่างๆ	ในการเข้าท�าหนังสือสัญญาอีกด้วย	แต่เนื่องจาก	ในปัจจุบันยังมิได้มีการตราขึ้น	จึงก่อให้เกิดปัญหา

อุปสรรคข้อขัดข้องในการทีป่ระเทศไทยจะเข้าท�าสญัญากบัต่างประเทศเพราะยงัมไิด้มกีารก�าหนดขอบเขต

ไว้ว่าหนังสือสัญญาประเภทใดที่จะต้องขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาและจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนในการ 

จัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเพียงใด	จึงก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้าในทางปฏิบัติรวมถึง

ประสิทธิภาพในการเข้าท�าหนังสือสัญญาและผลเสียหาย	 เสียโอกาสส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติ

	 ผู้วิจัยพบว่ากระบวนการการจัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยมิได้ผิดจาก

มาตรฐานการปฏบิตัขิองต่างประเทศ	แต่ประเทศไทยยงัต้องพฒันากลไกอืน่ๆ	ประกอบกนัไปด้วย	จงึได้ศึกษา
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ค�าส�าคัญ :	กระบวนการจัดท�า	หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ	ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

	 	 ของประเทศอย่างกว้างขวาง	ผลผูกพันด้านการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศ 

	 	 อย่างมีนัยส�าคัญ

Abstract
	 The	process	of	preparation	for	international	current	is	defined	in	the	Constitution	of	the	
Kingdom	of	Thailand,	B.E.	2550,	Section	190,	paragraph	5	of	the	said	Act.	"To	have	a	law	defining	
the	framework	of	procedures	and	methods	for	the	preparation	of	the	book	that	had	an	impact	 
on	the	economic	security	of	the	country	or	society	at	large	or	binding	trade.	Investment	or	the	
national	budget	significantly,	as	well	as	to	remedy	those	affected	by	permitting	such	practices	
taking	into	account	fairness	between	those	who	benefit	and	those	who	are	affected	impact	of	
compliance	with	the	letter	and	the	general	public	"will	see	that	the	law	also	says.	To	contract	with	
foreign	countries	have	to	determine	the	extent	and	type	of	books	including	steps	to	enter	into	
a	written	agreement	with.	However,	as	of	today	has	not	been	enacted.	Thus	causing	problems	
obstacles	to	the	country	to	enter	into	contracts	with	foreign	countries	because	it	has	not	yet	
determined	the	extent	that	the	book	kind	of	have	to	ask	approval	to	the	Parliament	and	will	need	
to	follow	the	steps	provided.	for	international	one	Thus	causing	a	delay	in	the	effective	practice	
of	entering	into	contracts	and	results.	Lose	the	opportunity	to	affect	the	interests	of	the	nation.
	 The	researchers	found	that	the	process	for	 international	standards	of	Thailand	is	not	 
guilty	of	 the	practice	of	foreign	countries.	But	Thailand	still	needs	to	develop	mechanisms	
complement	each	other	well.	Studied	comparative	analysis	with	a	proposal	for	 international	 
process	in	the	fourth	edition	of	the	bill	by	taking	advantage	of	such	an	offer.	Focused	on	the	
proposed	guidance	law	relating	to	the	procedures	for	international	process	in	particular.	For	
efficiency	and	maximum	benefit	 to	 the	economy	and	the	other	side	agreed	to	arrange	for	
international	Thailand.

Keywords	 :	process	of	preparation,	notice	of	international	contracts,	economic	or	social	stability	 

	 	 of	the	country	extensively,	binding	aspects	of	trade,	investment,	or	the	country's	 

	 	 budget	significantly

วิเคราะห์เปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยกระบวนการในการจัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ	

4	ฉบับโดยน�าข้อดีที่สุดของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาน�าเสนอ	จึงมุ่งเน้นในการเสนอแนะแนวทางการ

บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะ	 

เพื่อประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจและความตกลงทางด้านอื่นๆ	ในการจัดท�าหนังสือ

สัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทย
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รัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังซึ่งมี	พันต�ารวจโท	 

ดร.ทักษิณ	ชินวัตร	 เป็นนายกรัฐมนตรีและได  ้

ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห ่ งราชอาณาจักรไทย	

พทุธศกัราช	2540	และมกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	ขึ้นแทน	โดย 

ได้ก�าหนดหลกัในการจดัท�าหนงัสอืสญัญาระหว่าง

ประเทศไว้ในมาตรา	190	ซึ่งได้เพิ่มประเภทของ

หนังสือสัญญาที่ต ้องได้รับความเห็นชอบจาก

รัฐสภาเดิมตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	 2540	 มาตรา	 224	 

3	ประเภท	คือ	1.	หนงัสอืสญัญาทีม่บีทเปล่ียนแปลง

อาณาเขต	2.	หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง

เขตอ�านาจแห่งรัฐ	 3.หนังสือสัญญาที่จะต้อง 

พระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสัญญา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	ได้

บัญญัติไว้ในมาตรา	190	พ.ศ.	2550	ได้เพิ่มขึ้นอีก	 

2	ประเภท	คือ	1.	หนังสือสัญญาท่ีมีผลกระทบ 

ต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศ

อย่างกว้างขวาง	2.	หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพัน

ด้านการค้า	การลงทนุหรอืงบประมาณของประเทศ	

อย่างมีนัยส�าคัญรวมเป็น	5	ประเภท	ทั้งนี้มาตรา	

190	วรรค	5	ได้ก�าหนดให้มีการบัญญัติกฎหมาย 

ว่าด้วยการก�าหนดประเภทขั้นตอนและวิธีในการ

จัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ	การท่ียัง

มิได้มีการจัดท�ากฎหมายดังกล่าวเพื่อการบังคับใช	้ 

จึงก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการ

ที่ ประ เทศไทยจะเข ้ าท� าหนั งสื อสัญญากับ 

ต่างประเทศเพราะยังไม่มีการก�าหนดกรอบและ

ขอบเขตของประเภทหนังสือสัญญาที่จะต้อง 

ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา	รวมถึงการก�าหนด

ขัน้ตอนและวธิใีนการจดัท�าไว้ว่าจะมรีะเบียบปฏบิตัิ

และขอบเขตอย่างไรบ้างจึงเกิดปัญหาความล่าช้า

บทน�า
 1. ความเป็นมาและความส�าคัญของ

ปัญหา

	 แต่เดิมการให้สัตยาบันทางพระราชไมตรี

หรือความตกลงกับต่างประเทศนั้นเป็นอ�านาจ

โดยตรงของพระมหากษัตริย ์ 	 จนกระทั่งวันที	่

24	มิถุนายน	พุทธศักราช	2475	ประเทศไทย

ได ้ เปล่ียนแปลงการปกครองมาเป ็นระบอบ

ประชาธิปไตยและได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ฉบับแรกเมื่อวันที่	27	มิถุนายน	พุทธศักราช	2475	

จากน้ันได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกหลายครั้ง 

และได้มีการตรา	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย	พุทธศักราช	2550	เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่	18	

ของประเทศไทย	โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมิได้

ก�าหนดหลักเกณฑ์ของกระบวนการในการจัดท�า

หนงัสือสัญญาระหว่างประเทศเอาไว้ว่าเป็นอย่างไร

	 เมื่อพิจารณาจากแนวทางการปฏิบัติหรือ 

การท�าความตกลงของประเทศไทยในการ 

เข ้าท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจากมติ

คณะรัฐมนตรีในอดีตที่ผ่านมาโดยได้วางหลักใน

สาระส�าคัญไว้ว่า	“หน่วยงานราชการต่างๆ	ที่จะ

ท�าหนังสือสัญญากับต่างประเทศนั้นจะต้องขอ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการ

ลงนามตามความตกลง	ยกเว้นนายกรัฐมนตร ี

หรือรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

เป็นผู้ลงนามเสียเองหรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบอ�านาจ

จากรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ	จึงถือว่า 

เป็นผู้ที่มีอ�านาจลงนามในหนังสือสัญญา”	ซึ่งจะ

เห็นได้ว่าการท�าหนังสือสัญญาโดยหลักแล้วเป็น

อ�านาจของฝ่ายบริหาร

	 ต่อมาเม่ือวันที่	 19	กันยายน	พ.ศ.	2549	 

ได้มีการท�ารัฐประหารยึดอ�านาจการปกครองจาก
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ในการปฏิบัติซ่ึงอาจส่งผลต่อการเสียโอกาส	หรือ

เป็นผลเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยได้	

 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1	 เพือ่ศกึษา	หลกัการ	แนวคดิ	และทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและ

หลักการท่ีเป็นสากลกับกระบวนการในการจัดท�า

หนังสือสัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศ

ฝรั่งเศสและประเทศออสเตรเลีย

	 2.2	 เ พ่ื อ ศึ กษาก ร ะบวนกา รแนวคิ ด	 

หลักการ 	 แนวปฏิบัติ และวิ วัฒนาการตาม

บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับประเภทของหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศในระบบรฐัสภาของไทยและศกึษา

ถงึร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยขัน้ตอนและวิธใีนการ

จัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศขององค์กร

ต่างๆ	ในประเทศไทย	

	 2.3	 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ

กระบวนการในการจัดท�าหนังสือสัญญาของ 

ต่างประเทศกับประเทศไทยและวิเคราะห์เปรียบ

เทยีบปัญหาร่างพระราชบัญญัตว่ิาด้วยการก�าหนด

ขัน้ตอนและวธิใีนการจดัท�าหนงัสอืสญัญาระหว่าง

ประเทศ

	 2.4	 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการบัญญัติ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ได้แบบหรือระบบ 

ที่เหมาะสมในการน�าไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง

ต ่อการด�าเนินการให ้ เป ็นไปตามบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	

มาตรา	190	วรรค	5	ว่าด้วยการก�าหนดขั้นตอน 

และวธิใีนการจดัท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

 3. สมมติฐานการวิจัย

	 การจัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

ของไทยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	มาตรา	190	วรรค	5	 

ยังไม ่ มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ ท่ีชัด เจน	 ถึง 

การด�าเนินให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอน

ของการจัดท�าหนังสือสัญญาประเภทต่างๆ	จึง 

ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติ

ว่าหนังสือสัญญาใดจะต้องให้รัฐสภาให้ความ 

เหน็ชอบหรอืข้ันตอนในการจดัท�าหนังสอืสญัญานัน้

จะมขีัน้ตอนอย่างไรบ้าง	จากการศกึษาถงึกฎหมาย

การจัดท�าหนังสือสัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา	

ประเทศฝรั่งเศส	ประเทศออสเตรเลีย	พบว่ามี 

ความชัดเจนและมีเอกภาพท่ีเป ็นหลักสากล	

สอดคล้องกับแนวทางเดียวกันของหลักเกณฑ์ 

ตามมาตรา	190	วรรค	5	ของประเทศไทย	ในแง่

ที่จะให้รัฐสภาเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�า 

หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ	หากแต่ยังขาด 

หลักเกณฑ์ตามที่มาตรา	190	วรรค	5	บัญญัติไว้ 

ให้มี	ซึ่งปัจจุบันมีร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

ก�าหนดขั้นตอนและวิธีในการจัดท�าหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศทีจ่ดัท�าขึน้โดยองค์กรต่างๆ	จ�านวน	

4	ฉบับ	จึงได้ท�าการศึกษาถึงร่างพระราชบัญญัติฯ

ดังกล่าว	 เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบร่างพระราช-

บัญญัติฯ	ที่มีความเหมาะสมใกล้เคียงสอดคล้อง 

กับมาตรา	190	วรรค	5	มากที่สุด	 เมื่อได้ศึกษา 

จึงพบว่ายังมีปัญหาและข้อบกพร่องในประเด็น

ส�าคัญอยู่อีกหลายส่วน	ถ้าหากน�าร่างพระราช-

บัญญัติฯ	ดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้มี

ความชัดเจนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจะเป็นประโยชน ์

ต่อการปฏิบัติและประสิทธิภาพในการจัดท�า 

หนังสือสัญญาระหว่างประเทศของไทยรวมถึง

เพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์และไม่เป็นการขัดกับ

บทบัญญัติตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา	190	วรรค	5	

ได้ก�าหนดไว้



71
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2558

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 4. ขอบเขตของการวิจัย

	 งานวิจัยนี้มุ ่ งศึกษาถึงแนวคิด	 ทฤษฎ	ี 

หลักเกณฑ์การท�าสัญญาระหว่างประเทศรวมถึง 

วิ วัฒนาการ	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยมาตรา	190	วรรค	5	เกี่ยวกับการท�าหนังสือ

สญัญาระหว่างประเทศของไทยโดยผูว้จิยัได้ศกึษา 

เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติในต่างประเทศ	 

ได ้แก ่ 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ฝรั่ ง เศส	 และ

ออสเตรเลีย	 อีกทั้ งศึกษาถึงแนวคิด	 เหตุผล	 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยขั้นตอนในการจัดท�า

หนังสือสัญญาระหว่างประเทศขององค์กรต่างๆ	

จ�านวน	4	ฉบับ	 เพื่อท่ีจะได้น�ามาเป็นแนวทาง 

ในการศึกษาวิจัย

 5. วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 เป ็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยเป็นการ

ศึกษาจากเอกสาร	(	Documentary	Research)	 

ทั้งภาษาไทยและภาษา	ต่างประเทศ	 โดยการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล	จากต�ารากฎหมายรัฐธรรมนูญ	

วารสารกฎหมาย	บทความทางวิชาการ	รายงาน

การประชุมรัฐสภา	ต�ารา	วิทยานิพนธ์กฎหมาย	

และศึกษาเปรียบเทียบร ่างพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยข้ันตอนและวิธีในการจัดท�าหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศ	พ.ศ....	จ�านวน	4	ฉบับ	ตลอดจน 

ถึงเอกสารทางวิชาการที่ได้มาในรูปข้อมูลจาก	

Internet	เพื่อท่ีจะน�ามาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

ในการหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อไป

สรุปและข้อเสนอแนะ
	 จากการท่ีได้ท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการและขั้นตอน 

ในการจัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ	4	

ฉบับ	มาแล้ว	ท�าให้สามารถเห็นได้ว่ามีทั้งข้อดีและ 

ข ้ อ เสี ยซึ่ ง มี ข้ั นตอนในหลั กการ โดยความ 

แตกต ่างกัน	 เช ่น	 การก�าหนดค�านิยามของ

หนังสือสัญญารวมถึงประเภทของหนังสือสัญญา	 

การก�าหนดหน่วยงานในการเจรจา	การก�าหนด

หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการจัดท�าข้อมูลผลกระทบ 

ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 

แต่ผู้วิจัยเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฯทั้ง	4	ฉบับ 

ยังขาดหลักการในประเด็นส�าคัญที่ยังเป็นปัญหา

และข้อบกพร่องท่ีต้องแก้ไขปรับปรุงอยู่ในหลาย

หลักการ	จึงน�าไปสู่ข้อเสนอแนะดังนี้	

	 1.	 ควรก�าหนดให้มคีณะกรรมการประสาน 

การเจรจาระหว ่างประเทศท�าหน ้าที่ โดยให ้ 

ค�าปรึกษาเสนอแนะแก่รัฐสภาในการพิจารณา 

ให ้ความเห็นชอบพร ้อมทั้ งประสานงานกับ 

หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่

เกี่ยวข้องไม่ว่าระหว่างใดในกระบวนการจัดท�า

หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

	 เพื่อให้มีความละเอียดรอบคอบในการ

พิจารณาหนังสือสัญญาและขั้นตอนต่างๆ	 ซึ่ง

รัฐสภาจะต้องพิจารณามีหลายขั้นตอนตั้งแต่การ 

ให้ความเห็นชอบตลอดจนถึงภายหลังที่หนังสือ

สญัญามผีลบงัคับใช้โดยให้คณะกรรมการประสาน

การเจรจาท�าหน้าที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้ข้อเสนอ

แนะ	 รายละเอียดหนังสือสัญญาและขั้นตอน

ต่างๆ	ให้กับรัฐสภาเสมือนอย่างเช่น	ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่มีคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศที่คอยให้ค�าปรึกษาเสนอแนะ

สภาคองเกรส	ในการที่ฝ่ายบริหารจะต้องมาขอรับ

ความเห็นชอบจากสภาฯก่อนที่จะไปจัดท�าหนังสือ

สัญญากับประเทศต่างๆ	 เพราะมีข้ันตอนและ 

วิธี ในการด�าเนินการที่มี รูปแบบเนื้อหาและ 

สาระส�าคัญที่หลากหลายและยังเป็นหลักการใหม่
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ของประเทศไทย	

	 2.	 ควรยกเลิก	 การจัดท�าแผนหนังสือ

สัญญาการค้าและการลงทุนที่เสนอรัฐสภาทราบ	

โดยจัดท�าเป็นแผนสี่ปี	และต้องระบุสาระส�าคัญ 

กับนโยบาย	การด�าเนินการ	เป้าหมายและผลที ่

คาดว่าจะได้รับรวมถึงประมาณการค่าใช้จ่าย 

อีกด้วย	 เพราะการจัดท�าแผนดังกล่าวเป็นการ 

เพ่ิมภาระหน้าที่ โดยใช่เหตุให ้กับฝ่ายบริหาร 

เพราะรัฐสภาน้ันสามารถที่จะเข้าถึงรายละเอียด

ต่างๆ	ของหนังสือสัญญาได้เองอยู่แล้ว	กล่าวคือ	

ในระหว่างที่ฝ่ายบริหารน�าข้อมูลต่างๆ	มาชี้แจง

เพื่อประกอบการขอความเห็นชอบจากรัฐสภา	

หากรัฐสภามีความเคลือบแคลงในประเด็นส่วน

ใด	ก็สามารถท่ีจะให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมเป็น

กรณีไป

	 3.	 ควรก� าหนดให ้ส� านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัยพบว ่าการเป ิดเผยข ้อมูล 

ต่อสาธารณะในส่วนของกรอบและประเดน็รายการ 

เจรจา	จะเป็นการเสียเปรียบรัฐหรือกลุ ่มภาคี

คู ่ เจรจาหรือเ สียหายต ่อประโยชน ์ส ่วนรวม 

ของประเทศชาติและประชาชน	ให้รายงานต่อ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาระงับการเปิดเผย 

ดังกล่าว	 ในการจัดท�าหนังสือสัญญาระหว่าง

ประเทศมิได ้ก�าหนดหลักการในเรื่องก�าหนด 

หน่วยงานที่อิสระและเป็นกลางท�าหน้าที่ปกปิด

ข้อมูล	กรอบและประเด็นในการเจรจา	การเผย

แพร่ต่อสาธารณะในส่วนของกรอบและประเด็นใน

การเจรจาน้ันเป็นส่วนส�าคัญในการเจรจาต่อรอง	 

หากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งเป็น

หน่วยงานผู ้รับผิดชอบในการศึกษาวิจัยพบว่า	

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะหากจะ

เป็นการเสียเปรียบประเทศหรือกลุ่มภาคีคู่เจรจา

หรอืเสยีหายต่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาต ิ

หรือประชาชนก็มิให้เปิดเผยข้อมูลน้ันๆ	ได้	เพราะ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ 

ท�าหน้าที่ในการวิจัยข้อมูลผลกระทบในการจัดท�า

หนังสือสัญญาระหว่างประเทศตั้งแต่ก่อน	ระหว่าง	

จนถึงสัญญามีผลบังคับใช้จึงทราบถึงจุดอ่อนและ

จุดแข็งในการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ	หาก

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยพบว่าการเปิด

เผยข้อมูลจะท�าให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์

ส่วนรวมของประเทศชาตแิละประชาชน	ให้รายงาน

ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาระงับการเปิดเผยดัง

กล่าว

	 4.	 ควรก�าหนดคณะผู้แทนในการเจรจา 

จดัท�าหนงัสอืสญัญาระหว่างประเทศ	ประกอบด้วย	 

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ	หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	 ผู ้ แทนจาก 

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม	ตามท่ีคณะ

กรรมการประสานการเจรจาเสนอแนะพร้อมทั้ง

หน่วยงานราชการทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องกับสารตัถะของ

หนังสือสัญญานั้นๆ	

	 ทั้งนี้เพราะคณะผู้แทนเข้าท�าหน้าที่ในการ

เจรจาจดัท�าหนงัสอืสญัญาระหว่างประเทศ	ยงัไม่ม ี

การก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะ	จึงเห็นควรก�าหนด

ให้มีคณะผู้แทนดังกล่าวโดยให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานเจ้าของ

เรื่อง	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กรมสนธิ

สัญญาและกฎหมาย	 ผู ้แทนจากภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคมตามทีค่ณะกรรมการประสาน

การเจรจาเสนอแนะ	พร้อมทั้งหน่วยงานราชการ 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารัตถะของหนังสือสัญญา

นั้นๆ	ท�าหน้าที่ในการเจรจาเพราะเป็นหน่วยงาน 
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ทีม่คีวามช�านาญเฉพาะด้านรวมถงึมปีระสบการณ์

โดยตรงจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งทาง

ด้านเศรษฐกิจ	สังคมและกฎหมาย	รวมถึงเปิด

โอกาสให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้ามามี 

ส่วนร่วมเพื่อความช�านาญอย่างรอบด้านและ

ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้ภาค

ประชาชนมีส่วนร่วม

	 5.	 ควรก�าหนดให้รัฐสภาพิจารณาให้

แล้วเสร็จภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก 

คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ 

มอบหมาย	ในการพิจารณาร่างหนังสือสัญญา	 

เพื่อให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องพิจารณา 

ให้แล้วเสร็จภายใน	60	วัน	ทั้งนี้เพราะมีส�านักงาน

กองทนุสนบัสนนุการวจิยัท�าหน้าทีศ่กึษาวจิยัข้อมลู

อย่างละเอียดถ่ีถ้วนมาก่อนแล้วและประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 เพ่ือ 

ความรวดเร็วในการจัดท�าหนังสือสัญญาและ 

การเข้าใช้สิทธิประโยชน์จากการเข้าท�าหนังสือ

สญัญาน้ันก่อนประเทศภาคอีืน่ในเวทปีระชาคมโลก

อย่าง	AEC	หรือ	WTO

	 6.	 ควรก�าหนดหลักการ	ในส่วนก่อนการ 

ด�าเนินเพื่อให้หนังสือสัญญามีผลผูกพันในกรณีที่

กระบวนการจัดท�าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

ใดมีการด�าเนินการที่ฝ ่าฝ ืนหลักเกณฑ์ตาม 

พระราชบัญญัตินี้	 ผู ้ที่อาจได้รับผลกระทบจาก

การเข้าท�าหนังสือสัญญานั้น	อาจย่ืนค�าร้องต่อ

ศาลปกครองเพ่ือพิจารณามีค�าสั่งให้หน่วยงาน 

ที่ รับผิดชอบด�าเนินการแก ้ไขให ้ เป ็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติน้ีมิฉะน้ัน

ให้ระงับกระบวนการจัดท�าหนังสือดังกล่าวจนกว่า

จะมีด�าเนินการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้

	 ก่อนที่จะด�าเนินการเพื่อให้หนังสือสัญญา

ผกูพนัผูว้จัิยเหน็ควรก�าหนดให้มหีลกัการตรวจสอบ

ถ่วงดุลโดยผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าผูกพันสัญญา

ระหว่างประเทศของรัฐกล่าวคือหาก	“ผู้ที่อาจจะ

ได้รับผลกระทบจากการเข้าท�าหนังสือสัญญา”	 

ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง	พบว่ามิได ้

มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของร่าง 

พระราชบัญญัติดังกล่าวอาจยื่นค�าร้องต่อศาล 

ปกครองให้พิจารณาแก้ไขหรือระงับการเข้าท�า

หนังสือสัญญาดังกล่าวก็ได้	เช่น	หากประเทศไทย

จะเข ้าท�าสัญญาค้าขายปศุสัตว ์ กับประเทศ

ออสเตรเลียผู ้ประกอบการเลี้ยงสัตว ์ค ้าขาย 

เนื้อสัตว์อาหารสัตว์	วัคซีนรักษาโรคหรือที่เกี่ยวกับ 

วงจรในการค้าขายทางปศุสัตว ์และจะต้องมี

รายการจดทะเบียนประกอบการเสียภาษีอากร

อย่างถูกต้องตามกฎหมายท่ีก�าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ	

เป็นการเฉพาะ	จึงถือเป็นผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ	

เพราะในการเข้าท�าสัญญากับต่างประเทศนั้นถือ

เป็นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นหลัก	 

ผู้ท่ีจะเข้ามาย่ืนค�าร้องดังกล่าวจึงสมควรท่ีจะเป็น 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสือสัญญาในเรื่องนั้นๆ	 

เพือ่ทีจ่ะให้ภาคประชาชนท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องโดยตรง

เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	
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