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บทสรุปผูบริหาร 
 

การทําความตกลงวาดวยการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) กับนานาประเทศ
เปนนโยบายตางประเทศที่สําคัญของประเทศไทยในขณะนี้และในอนาคต แตปรากฏวาประเทศ
ไทยตองประสบกับปญหาสําคัญๆ หลายประการเกี่ยวกับการทําความตกลงระหวางประเทศใน
เรื่องดังกลาว 

 
นอกจากการขาดแคลนขอมูลพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจและสังคมที่จําเปนในการเจรจา

ตอรองแลว ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการทําความตกลงวาดวยการคาเสรีคือปญหา 
อธรรมาภิบาล ความไมโปรงใส ไมเปดเผย และประชาชนหรือผูแทนปวงชนไมไดมีโอกาสเขา
รวมกับฝายบริหารอยางเพียงพอในขั้นตอนกระบวนการในการทําความตกลงฯ ดงกลาว ซึ่ง
อาจจะเรียกโดยรวมไดวาเปนปญหาความไมเปนประชาธิปไตยของกระบวนการทําสนธิสัญญา
และความตกลงทางการคาระหวางประเทศของไทย 

ั

 
สาเหตุของปญหาความไมเปนประชาธิปไตยของกระบวนการทําความตกลงวาดวย

การคาเสรีดังกลาวเกิดจากเหตุผล 4 ประการใหญๆ จากการศึกษาวิจัยกฎหมายของประเทศ
ตางๆ รวม 4 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนดและฝรั่งเศสแลว คณะผูวิจัยได
เสนอแนวทางแกไขปญหาความไมเปนประชาธิปไตยในการทําความตกลงฯ ดังกลาว ดังตอไปน้ี 

 
1. ปญหาอันเกิดจากการไมมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกําหนดประเภทของสนธิสัญญา

ไวใหชัดเจนแนนอนวาสนธิสัญญาประเภทใดบางเปนสนธิสัญญาที่ตองขอความเห็นชอบจาก
รัฐสภากอนที่รัฐบาลจะสามารถลงนามผูกพันได และในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวางรัฐสภาและ
รัฐบาลเก่ียวกับปญหาการตีความรัฐธรรมนูญดังกลาว องคกรใดจะมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหา
ดังกลาว  

 
คณะผูวิจัยเห็นวาควรบัญญัติในรัฐธรรมนูญใหชัดเจนวาสนธิสัญญาดังตอไปน้ี ตองเสนอ

ขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนแสดงเจตนาผูกพัน เน่ืองจากเปนสนธิสัญญาที่มีความสําคัญโดย
สภาพแหงเรื่อง (Nature of things) 

-  สนธิสัญญาทางการคา 
-  สนธิสัญญาซึ่งมีผลผูกพันรายจายและการคลังของประเทศ
-  สนธิสัญญาซึ่งมีบทแกไขเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติ (ตองเสนอรางพระราชบัญญัติ
มาพรอมกับรางสนธิสัญญาดวย) 

-  สนธิสัญญาซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
-  สนธิสัญญาซึ่งมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐ 
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นอกจากนี้ ควรกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีขอสงสัย
วาสนธิสัญญาฉบับใดเปนสนธิสัญญาประเภทที่ตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนหรือไม ไวใน
รัฐธรรมนูญดวย 

 
2. ปญหาวาประเทศไทยไมมีกฎหมายเฉพาะที่กําหนดเก่ียวกับกระบวนการในการทํา

สนธิสัญญาบางประเภทโดยเฉพาะอยางยิ่งความตกลงวาดวยการคาเสรี (FTA) เพ่ือให
กระบวนการในการทําสนธิสัญญาทางการคามีเน้ือหาที่เปนประชาธิปไตย ขณะเดียวกันก็มีความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

 
กลาวคือ แมวาขอ 1. ขางตนจะเสนอใหบัญญัติในรัฐธรรมนูญใหชัดเจนวาสนธิสัญญา

ทางการคาเปนสนธิสัญญาที่ตองเสนอขออนุมัติตอรัฐสภา แตเพ่ือประโยชนของรัฐและเพื่อความ
คลองตัว รัฐบาลอาจขอใหรัฐสภาตรากฎหมายสําหรับการทําสนธิสัญญาทางการคาบางประเภทก็
ได เชนความตกลงวาดวยการคาเสรี รางพระราชบัญญัติดังกลาวจะมอบอํานาจใหคณะรัฐมนตรีมี
อํานาจเจรจาทําความตกลงทางการคาภายใตกรอบที่รัฐสภาไดอนุมัติไวแลว ทํานองเดียวกับ
กฎหมาย Trade Promotion Act 2002 ของสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนและ
คลองตัวในการทําความตกลงระหวางประเทศประเภทนี้แกฝายบริหาร 

 
นอกจากนี้ กฎหมายฉบับดังกลาวควรกําหนดขั้นตอนกระบวนการที่เปดโอกาสใหกลุม

ผลประโยชน องคกรภาคประชาชน ตลอดจนผูที่จะมีสวนไดเสียในเรื่องน้ันไดรับทราบขอมูลที่
จําเปนจากรัฐบาล และไดเขารวมแสดงความคิดเห็นอยางรอบดานกอนการตัดสินใจทําความตกลง
วาดวยการคาเสรีในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายดังกลาวควรกําหนดวารัฐสภาจะเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการการทําความตกลงวาดวยการคาเสรีในขั้นตอนใดและอยางไร ทั้งน้ี 
เพ่ือใหมีกลไกที่เหมาะสมในการตรวจสอบรัฐบาลหรือฝายบริหารวาการตัดสินใจทําความตกลงวา
ดวยการคาเสรีแตละฉบับเปนไปโดยรอบคอบรัดกุมและวางอยูบนผลประโยชนของประชาชนและ
ประเทศเปนหลัก 

 
3. ปญหาวาประเทศไทยไมมีหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญและเปนอิสระจาก

อํานาจบริหาร (Independent Administrative Authority: IAA) ที่จะรับผิดชอบโดยตรงในการ
ศึกษาวิจัยและนําเสนอรายงานเกี่ยวกับผลกระทบดานดีและดานเสียที่จะเกิดกับเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของประเทศ การประกอบอาชีพและวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน 
รวมทั้งประโยชนที่ประเทศจะไดรับจากการทําความตกลงวาดวยการคาเสรี (National Interest 
Analysis Report: NIA) ซึ่งมาจากการศึกษารวบรวมขอมูลทุกดาน ตลอดจนการเปดรับฟงความ
คิดเห็นของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของทุกฝาย 
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นอกจากนี้ หนวยงานดังกลาวควรเปนผูจัดทํารายงานแสดงผลกระทบเกี่ยวกับกฎหมาย
ภายในของรัฐ (Regulation Impact Statement: RIS) และพันธกรณีอันเนื่องมาจากการทํา
สนธิสัญญาความตกลงวาดวยการคาเสรี เสนอตอรัฐบาลประกอบการตัดสินใจ 

 
โดยนัยเดียวกันน้ี ในสวนของรัฐสภาเองก็ควรตองมีหนวยงานที่ทํางานในลักษณะ

วิชาการและเปนศูนยรวบรวมขอมูลดานสนธิสัญญา เพ่ือทําหนาที่ศึกษาวิเคราะหสนธิสัญญาและ
รายงานความเห็นในประเด็นตางๆ ตอรัฐสภาประกอบการพิจารณาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
สนธิสัญญาที่อยูในอํานาจหนาที่ของตนเชนกัน 

 
คณะผูวิจัยเห็นวาควรจัดตั้งหนวยงานของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญและมีอิสระดังกลาวทั้ง

ในฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ เพ่ือทําหนาที่เปนมันสมองใหแกองคกรอํานาจอธิปไตยทั้งสอง
แหงน้ีนอกเหนือไปจากการทํางานของกระทรวงการตางประเทศและกรมเจรจาการคา กระทรวง
พาณิชย และคณะกรรมาธิการกิจการตางประเทศของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ทั้งน้ี เพ่ือให
การพิจารณาตัดสินใจวาประเทศไทยควรจะเขาเปนคูสัญญาในความตกลงทางการคาฉบับใดและ
กับประเทศใด เปนไปโดยความรูความเขาใจที่ถูกตองและวางอยูบนพ้ืนฐานขอเท็จจริงของ
ประเทศไทยทั้งของฝายบริหารและฝายผูแทนปวงชน ซึ่งจะเปนหลักประกันวาประเทศจะไมเดิน
ไปสูความหายนะทางเศรษฐกิจและสังคมโดยงาย 

 
4. ปญหาประการสุดทาย คือการที่มิไดมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Guideline) ของ

ฝายบริหาร เพ่ือกําหนดแนวทางการทํางานของกระทรวงการตางประเทศ และของกระทรวง 
ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความถูกตองชัดเจนในการปฏิบัติงาน อีกทั้งฝายรัฐสภาก็มิได
จัดทําเอกสารทํานองเดียวกันน้ีใหแกสมาชิกเพื่อประโยชนในการควบคุมตรวจสอบฝายรัฐบาล
ดวย 

 
คณะผูวิจัยเห็นวาการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญและการตรากฎหมายวาดวยการทํา

ความตกลงวาดวยการคาเสรีนั้นยังไมเพียงพอในทางปฏิบัติเทาใดนัก การจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานจะชวยใหเกิดความชัดเจนแนนอนในการทํางานมากยิ่งขึ้น เพราะแตละฝายจะเขาใจ
บทบาทหนาที่ของตนในกระบวนการทําความตกลงฯ ไดถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น วิธีนี้จะสงผล
ทางออมใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพและประโยชนของประชาชนไดรับการคุมครองมากยิ่งขึ้นดวย
เชนเดียวกับในประเทศที่เปนกรณีศึกษา 
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EXECUTIVE  SUMMARY 
 

Pursuing free trade agreements (FTAs) with other countries is an important 
foreign policy of Thailand both in the present and the future. However, Thailand has 
encountered a number of major problems while undertaking FTAs. Apart from lacking 
basic economic and social data necessary for the negotiations, one crucial problem is 
bad governance—the intransparency and the secrecy of the FTA process, and 
inadequate opportunities for the public and their representatives to cooperate with the 
administrators during the process. Overall, this problem can be called the anti-democracy 
of the FTA process.  

 
There are 4 root causes behind this problem. From the research on law of the 

United States, Australia, New Zealand and France, the researchers make the following 
recommendations:   

 
1. The Constitution does not clearly specify the types of treaties for which the 

government must obtain parliamentary approval before the signings, and the agency who 
has the final authority to settle the dispute in the case of disagreement between the 
Parliament and the Cabinet concerning the interpretation of the Constitution. 

 
The researchers propose that the Constitution should enumerate clearly that the 

following treaties must be approved by the Parliament before the government can 
express the intent to oblige: 

- Trade treaties 
- Treaties that affect public expenditure and finance 
- Treaties that require the amendment of an Act (the draft of the Act must be 

attached to the treaty) 
- Treaties that affect rights and liberty of a person 
- Treaties that stipulate a change in the Thai territories or the jurisdiction of 

the state 
 
In addition, the Constitution should grant the Constitutional Court the final 

authority to judge whether the treaties in doubt require the Parliament’s approval. 
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2. Thailand does not have law that regulates the process of certain treaties, 
especially FTAs, to promote flexibility and efficiency. 

 
Although the Constitution required that trade treaties must seek endorsements 

from the Parliament, the government may request the Parliament to enact certain acts to 
facilitate the process of trade treaties such as FTAs. In the same manner as the Trade 
Promotion Act 2002 of the United States, such acts should grant the Cabinets the 
authority to negotiate FTAs under the framework previously approved by the Parliament 
to promote flexibility and mobility in making similar international agreements. 

 
Such acts should also specify the process that allows interest groups and NGOs 

as well as stakeholders the opportunities to receive necessary information from the 
government and express their opinions on every aspect before decisions regarding FTAs 
are made. This will provide the appropriate mechanisms to inspect the government to 
ensure that each FTA is conscientiously made for the benefits of the Thai people and the 
country.  

 
3. There is no specialized government agency to be assigned responsibility to 

conduct research, gather economic and social data, perform National Interest Analysis 
(NIA), and listen to opinions of every party involved. The mission of such agency is to 
create the Regulation Impact Statement (RIS), which identify possible impacts from FTAs, 
and submit the RIS to the government to aid its decisions regarding FTAs. The 
Parliament also has no academic agency to support its decisions when major FTAs are 
submitted for approvals. 

 
Apart from the Ministry of Foreign Affairs and the Department of trade 

negotiation, Ministry of Commerce, the researchers suggest that working committees 
should be appointed to act as the “think tanks” for the government and the Parliament. 
These committees will help administrators and public representatives proceed with correct 
understanding and efficiency, which will guarantee that the country will not easily 
succumb to economic and social disasters, as they consider the countries with which 
Thailand should have trade agreements.  
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4. The administration has no guideline on which the working schemes of the 
Ministry of Foreign Affairs and of related departments and Ministries can be based, in 
order to ensure clarity and precision of their works. Neither does the Parliament provide 
its members with any guideline for inspecting the government.  

 
In practice, the amendment of Constitution on the issue of FTAs is not enough. 

Guidelines will help clarify the responsibilities of each agency and deepen the 
understanding of its roles in the FTA process. This will indirectly ensure a better 
protection of individuals’ rights, liberties, and benefits in the same manner as the 
countries that are the case studies of this research. 
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บทที่ 1 บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 
รัฐบาลไทยมีนโยบายอยางชัดแจงในการเปดการเจรจาความตกลงการคาเสรีในระดับทวิ

ภาคีกับประเทศตางๆ  โดยในปจจุบัน ประเทศไทยกําลังอยูในระหวางการเจรจาเพื่อเปดเสรี
ทางการคาในระดับทวิภาคีกับประเทศตางๆ หลายประเทศ เชน จีน ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุน 
สหรัฐ เปรู และบาหเรน 

 
ในดานหนึ่ง ความตกลงการคาเสรีที่จะเกิดขึ้น จะชวยใหผูสงออกไทยสามารถเขาถึง

ตลาดของประเทศคูคาไดดีกวาผูประกอบการในประเทศคูแขง ซึ่งชวยกระตุนใหเกิดการขยายตัว
ของการสงออก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการจางงาน อยางไรก็ตาม ในอีกดานหนึ่งการ
เปดเสรีทางการคากับประเทศตางๆ เหลานี้ ทําใหประเทศไทยตองยกเลิกเง่ือนไขในการปกปอง
การแขงขันจากตางประเทศ ซึ่งสงผลใหผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการรายยอย แรงงาน
และเกษตรกรในประเทศตองปรับตัวอยางรวดเร็วจากการแขงขันที่เพ่ิมขึ้น   

 
ดังน้ัน แมวาการคาเสรีอาจจะนํามาซึ่งผลประโยชนโดยรวมตอประเทศไทยก็ตาม  

ผลกระทบในดานลบที่เกิดขึ้นอาจทําใหเกิดการกระจายรายไดที่แยลง และอาจสงผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยางกวางขวาง หากผูประกอบการ เกษตรกรและประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบไมไดรับทราบขอมูลที่เกี่ยวของ กระบวนการในการกําหนดนโยบายไมมีกลไกในการ
ถวงดุลและตรวจสอบที่จําเปน และภาครัฐไมมีการเตรียมความพรอมที่เหมาะสม นอกจากนี้ 
กระบวนการเปดเสรีทางการคาในบางลักษณะอาจทําใหเกิดการผูกขาดในบางสาขาโดยเฉพาะใน
สวนที่เกี่ยวของกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอีกดวย   

 
การวิจัยในชุดโครงการนี้มีจุดประสงคเพ่ือสนับสนุนใหกระบวนการเปดเสรีทางการคาของ

ประเทศไทยเปนกระบวนการที่มีความโปรงใส และมีสวนรวมจากภาคตางๆ ของสังคมมากขึ้น  
เพ่ือใหผูไดรับผลกระทบสามารถปรับตัวไดทันเวลา  และประเทศไทยไดประโยชนจากการทํา
ความตกลงทางการคาที่จะเกิดขึ้นมากที่สุด  โดยผานการใหขอมูลตอสาธารณะชนที่มีหลักฐานเชิง
ประจักษ หรือการวิเคราะหทางวิชาการรองรับ  

 
การวิจัยในโครงการนี้จะหนุนเสริมกับการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเปดเสรีทางการคา

ที่ภาครัฐวาจางใหหนวยงานตางๆ ศึกษา ซึ่งสวนใหญมุงเนนศึกษาในประเด็นการหาขอมูลเพ่ือ
กําหนดทาทีในการเจรจาตางๆ ในแตละเรื่อง แตยังไมไดใหความสําคัญตอการรับรูและการมีสวน
รวมของประชาชนในกระบวนการเปดเสรีทางการคามากนัก จากขอจํากัดตางๆ   
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1.2 วัตถุประสงค 
 
1. เพ่ือศึกษาประสบการณที่เกี่ยวของกับผลกระทบของการเปดเสรีทางการคาใน

ตางประเทศ  ทั้งผลกระทบโดยภาพรวมและผลกระทบตอธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็ก แรงงาน และเกษตรกร  

2. เพ่ือใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการทําความตกลงการคาเสรีแกผูประกอบการรายยอย 
เกษตรกร องคกรพัฒนาเอกชน แรงงาน หนวยงานดานนิติบัญญัติ และประชาชน
ทั่วไป เพ่ือใหสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถมีสวนรวมใน
กระบวนการกําหนดนโยบายการเปดเสรีทางการคาไดดีขึ้น  

3. เพ่ือศึกษาทางเลือกในการออกกฎหมายรองรับการทําความตกลงการคาเสรี ที่จะมี
ความสมดุลตอความคลองตัวของฝายบริหาร กับการตรวจสอบโดยรัฐสภาและการมี
สวนรวมของประชาชนทั่วไป   

4. เพ่ือศึกษาทางเลือกในการกระจายผลประโยชนจากการทําความตกลงการคาเสรีใหมี
ความสมดุลมากขึ้น โดยนําเสนอกลไกในการชดเชยใหแกผูที่ไดรับผลกระทบในดาน
ลบ และสนับสนุนการปรับตัวของผูประกอบการรายยอย เกษตรกร  แรงงาน และ
กลุมผูบริโภค 

 
จากวัตถุประสงคดังกลาวขางตน การวิจัยในชุดโครงการนี้ประกอบดวยเนื้อหา และ

กิจกรรม 4 สวนคือ  
1. การศึกษาประสบการณของผลกระทบจากการเปดการเสรีในตางประเทศ  
2. การใหขอมูลที่เกี่ยวกบัการเปดเสรีทางการคาแกประชาชน 
3. การนําเสนอกลไกในการตรวจสอบและถวงดุลฝายบริหารในการเจรจา 
4. การนําเสนอกลไกสนับสนุนการปรับตวั หรือตาขายทางสังคม เพ่ือกระจาย

ผลประโยชนจากการทําความตกลงการคาเสรีใหมีความสมดุลมากขึ้น 
 

งานวิจัยชิ้นน้ีเปนสวนหนึ่งของชุดโครงการดังกลาว โดยมีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมการ
นําเสนอกลไกในการตรวจสอบและถวงดุลฝายบริหารในการเจรจา 
 
1.3  ขอบเขตในการวิจัย  
 

มาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ระบุวา พระมหากษัตริยทรงไวซึ่ง
พระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สญัญาสงบศึกและสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศ
หรือกับองคการระหวางประเทศ หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจ
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แหงรัฐหรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญาตองไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา 
 

อยางไรก็ตาม การตีความวา การทําความตกลงการคาเสรีเปนการเปลี่ยนแปลงอาณาเขต
ไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐหรือไมเพียงใดนั้น ยังเปนประเด็นที่มีขอถกเถียงกนัในสังคมไทยใน
ปจจุบัน เชน สมาชิกวุฒิสภาบางรายใหความเห็นวา รฐับาลควรขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอน
ทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางไทยและจีน ในขณะที่รัฐบาลเองก็มีทาทีวารฐับาล
สามารถดําเนินการดังกลาวไดเลยโดยไมตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา เปนตน  

 
ประเด็นดังกลาวชี้ใหเห็นวา ในปจจุบัน สังคมไทยยังไมมีขอยุติตอขอบเขตที่ฝายบริหาร

สามารถดําเนินการในการทาํความตกลงการคากับตางประเทศไดโดยไมตองขอความเห็นชอบ
จากรัฐสภา ในรายละเอียด ประเด็นที่ยังไมมีความชัดเจนรวมถึงประเด็นดังตอไปน้ี  

- การปรับลดอตัราภาษีศลุกากร ซึ่งเปนองคประกอบหลักของการทําความตกลง
การ คาเสรีกับประเทศกาํลังพัฒนา เปนสิ่งที่สามารถดําเนินการไดโดยฝาย
บริหารโดยลําพังหรือไม    

- การไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาจําเปนเฉพาะในกรณีที่มีการออกกฎหมาย
ใหม หรือปรับปรุงแกไขกฎหมายที่มีอยูหรือไม และตองอาศัยกระบวนการใด 
ลําพังกระบวนการตรวจสอบถวงดุลในการพิจารณารางกฎหมายที่มีอยูเพียงพอ
หรือไม เปนตน คําถามนี้จะมีความสาํคัญอยางยิ่งเน่ืองจากการทําความตกลง
การคาเสรีกับประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกาจะเกี่ยวของกับการแกไข
บทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศจาํนวนมาก  

- การออกกฎหมายเพื่อรองรับการทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศคูคาแตละ
ประเทศ ควรออกเปนกฎหมายฉบับเดียวหรือ การแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ
หลายๆ ฉบบั  

 
ในดานเนื้อหา การศึกษาในหัวขอน้ีประกอบดวยประเดน็ที่สําคัญ 4 ประเด็นคือ  

1. การศึกษาแนวทางการตรวจสอบถวงดุลฝายบริหารในตางประเทศ โดยเนน
ศึกษาประเทศพัฒนาแลวที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็ก (small and open developed 
economy) และมีความเปนประชาธิปไตยสงูอยางประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด ตลอดจนประเทศที่มีกลไกการตรวจสอบถวงดุลในรูปแบบเฉพาะที่มี
การกลาวถึงกนัมากอยางประเทศสหรัฐอเมริกาและฝรัง่เศส 

2. การวิเคราะหมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ในบริบทของ
การทําความตกลงการคาเสรี   
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3. การศึกษาทางเลือกในการออกกฎหมายเพื่อรองรับการทําความตกลงการคาเสรี
ที่มีการลงนามแลว ซึ่งจะเหมาะสมกับประเทศไทย ในประเด็นตางๆ ที่กลาวถึง
ขางตน โดยจะพิจารณาถึงขอดีและขอเสยีตอ  

- ความคลองตวัและความนาเชื่อถือของฝายบริหารในการเจรจากับ
ตางประเทศ  

- ความสามารถในการตรวจสอบของรัฐสภา และความสามารถในการเขา
รวมของประชาชน 

4. การจัดทําขอเสนอแนะในการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของเพ่ือเปนหลักในการ
ปฏิบัตใินอนาคต 

 
1.4 เน้ือหาและโครงสรางของรายงาน 
 

การตรวจสอบและถวงดุลการทํางานของฝายบริหารในการทําความตกลงวาดวยการคา
เสรี (Free Trade Agreement: FTA) กับตางประเทศ จะสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพียงใดน้ัน มีปจจัยหลายอยางที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนเร่ืองความพรอมขององคกรที่มีอํานาจ
ตรวจสอบ กระบวนการการตรวจสอบ และกฎหมายที่เปดโอกาสใหแกฝายตางๆ ที่เกี่ยวของได
เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบฝายบริหาร 

 
แตกอนที่ไปพิจารณาในประเด็นการตรวจสอบฝายบริหารในการทําความตกลงวาดวย

การคาเสรีนั้น ในบทแรกของรายงานจําเปนจะตองกลาวถึงการดําเนินงานของฝายบริหารในการ
ทําสนธิสัญญา (treaty) กอน เพ่ือใหทราบวาการทําสนธิสัญญาของฝายบริหารโดยทั่วไปมีกี่
ขั้นตอน และในแตละขั้นตอนมีกระบวนการอยางไร และประชาชนจะสามารถเขาไปมีสวนรวมใน
การทําสนธิสัญญาของฝายบริหารไดหรือไมเพียงใด 

 
ความตกลงวาดวยการคาเสรี นั้นเปนสนธิสัญญาประเภทหนึ่ง แมวาจะเรียกชื่อวาเปน

ความตกลงระหวางประเทศก็ตาม1 ดังน้ัน การทําสนธิสัญญาหรือความตกลงฯ ในลักษณะนี้จึงอยู
ภายใตกรอบของการทําสนธิสัญญาโดยทั่วไปของรัฐ อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการทําความตกลงวา
ดวยการคาเสรี มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม และเกี่ยวของกับ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสวนไดเสียทางธุรกิจของเอกชนฝายตางๆ ในวงกวาง การทํา
สนธิสัญญาประเภทนี้จึงควรตองใหความสนใจเปนพิเศษ และตองไดรับการพิจารณาใหความเห็น
จากฝายที่มีสวนไดเสียอยางรอบคอบละเอียดถี่ถวนกอนการทําความตกลง 

                                                 
1  สนธิสัญญา (treaty) เปนคํากลางๆ ที่ใชเรียกสัญญาท่ีรัฐกระทํากับรัฐอื่นหรือกับองคการระหวางประเทศ ซ่ึงมีชื่อเรียกตางๆ กัน 
ไดแก ความตกลงระหวางประเทศ (agreement), ขอตกลงระหวางประเทศ (arrangement), พิธีสาร (protocol), กฎบัตร (charter) 
ฯลฯ 

 4 



ในการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ ไมวาจะเปนสนธิสัญญาในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และไมวาจะเปนสนธิสัญญาแบบทวิภาคีอยางเชนการทาํ
ความตกลงการคาเสรี หรือแบบพหุภาคีอยางการใหความเห็นชอบสนธิสัญญาจัดตั้งและการเขา
เปนภาคีสมาชิกองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ก็ตาม ประเด็นสําคัญที่
ตองพิจารณาเพื่อตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจของฝายบริหารในการทําสนธิสัญญาหรือ
ความตกลงวาดวยการคาเสรี มีดังตอไปน้ี 

1. องคกรที่ทําความตกลงวาดวยการคาเสรี เปนองคกรที่มีอํานาจตามรัฐธรรมนูญ
หรือไม เน้ือหาในสวนนี้จะนําเสนอในบทที่ 2 ของรายงานฉบับนี้ 

2. กระบวนการทําความตกลงวาดวยการคาเสรีขององคกรดังกลาวถูกตองครบถวน
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม เน้ือหาในสวนนี้จะนําเสนอในบทที่ 3 ของรายงานฉบับนี้ 

3. มีกระบวนการแปลงสภาพความตกลงวาดวยการคาเสรีใหมีผลบังคับใชเปน
กฎหมายภายในประเทศหรือไม เน้ือหาในสวนนี้จะนําเสนอในบทที่ 4 ของรายงานฉบับนี้ 

 
เม่ือทําการศึกษาและวิเคราะหเน้ือหาที่เกี่ยวของตามประเด็นตางๆ ที่สําคัญแลว ในบท

ที่ 5 ของรายงานฉบับนี้ คณะผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะทางนโยบายที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับ
ทางเลือกในการบัญญัติและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งเอ้ือตอการมีสวนรวมของประชาชน
และตอความคลองตัวและความนาเชื่อถือของฝายบริหารในการทําความตกลงการคาเสรี 
 
1.5  คณะผูวจิัย  
 
 ดร. สมเกียรต ิตั้งกิจวานิชย หัวหนานักวิจัย  
 ดร. เดือนเดน นิคมบรริักษ  นักวิจัยดานเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ   
 ดร. วรวรรณ ชาญดวยวิทย  นักวิจัยดานเศรษฐศาสตรแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 ดร. จันทจิรา เอ่ียมมยุรา นักวิจัยดานกฎหมายมหาชน 
 ดร. ชาติชาย เชษฐสุมน นักวิจัยดานกฎหมายมหาชน 
 นายธราธร รตันนฤมิตศร ผูชวยนักวิจัย 
 นายวรดุลย ตลุารักษ ผูชวยนักวิจัย 
 นายพัธนยุทธ ศานติยานนท ผูชวยนักวิจัย 

 น.ส. สรนา บญุบรรล ุ ผูชวยนักวิจัย 
 น.ส. สุวิมล ฟกทอง ผูชวยนักวิจัย 

นายณัฐวุฒิ ลกัษณาปญญากุล  ผูบริหารเวบ็ไซต  
 นายวรพงษ สงวนจิตร ผูบริหารเวบ็ไซต 
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บทที่ 2 องคกรที่มีอํานาจตามรัฐธรรมนูญในการทําความตกลงวาดวยการคาเสรี 

 
ความนํา: ความตกลงวาดวยการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) คืออะไร และ
แตกตางกับสนธิสัญญาประเภทอื่นอยางไร 
 

ความตกลงวาดวยการคาเสรี (FTA) คืออะไร2

 
โดยหลักทั่วไป ความตกลงวาดวยการคาเสรีคือขอตกลงทวิภาคีระหวางรัฐสองรัฐโดยมี

วัตถุประสงคหลักในการเปดตลาดการคาสินคาและบริการระหวางกันอยางกวางขวาง เพ่ือให
สินคาและบริการของรัฐคูสัญญาแตละฝายสามารถเขาถึงตลาดภายในของรัฐคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
ไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยหลักการนี้รัฐคูสัญญาแตละฝายตองมีนโยบายไมแทรกแซงทาง
การคาและใหความชวยเหลือแกภาคธุรกิจของตน ตามปกติความตกลงวาดวยการคาเสรีจะ
กําหนดเกี่ยวกับเรื่องตอไปน้ี 

- การขจัดหรือลดอุปสรรคทางการคาทั้งปวง รวมถึงการขจัดหรือลดภาษีศุลกากร
และโควตาสินคานําเขาจากรัฐคูสัญญา 

- การขจัดหรือผอนคลายอุปสรรคทางการคาซึ่งมิใชภาษีหรือซ่ึงเปนอุปสรรคแอบแฝง 
ตัวอยางเชน การที่รัฐมีกฎวาดวยสุขอนามัยหรือมาตรฐานสินคา การที่รัฐให
ความชวยเหลือแกการผลิตและสงออกซึ่งสินคาบางชนิด การกําหนดมาตรฐาน
พิเศษสําหรับสินคาของเขตการปกครองบางทองถิ่น การมีกฎหมายจํากัดสัดสวน
ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติ หรือการผูกขาดตลาดภายใน เปนตน 

 
ความตกลงวาดวยการคาเสรีอาจเปนวิถีทางที่รัฐคูสัญญาในความตกลงฯ นํามาใชเพ่ือ

ยกเวนหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง (The Most Favoured Nation Principle: 
MFN) ซึ่งถือเปนหลักพื้นฐานทางการคาที่รัฐสมาชิกทุกประเทศในองคการการคาโลก (World 
Trade Organization: WTO) ตองยึดถือปฏิบัติ ภายใตหลัก MFN รัฐตางๆ ที่เปนสมาชิกของ 
WTO ไมวาจะเปนรัฐใหญหรือเล็ก และไมวาจะเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจหรือประเทศยากจน 
จะตองปฏิบัติตอรัฐสมาชิกตางๆ ในเรื่องพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและเรื่องมาตรการทางการคา
อ่ืนๆ ไมยิ่งหยอนกวาที่ไดใหแกรัฐอ่ืนใด อยางไรก็ดี กฎของ WTO เองไดเปดชองใหรัฐสมาชิกทํา
ความตกลงวาดวยการคาเสรี (FTA) กับรัฐสมาชิกดวยกันเพื่อใหสิทธิพิเศษบางประการได หากวา
ความตกลงวาดวยการคาเสรีนั้นสอดคลองกับเง่ือนไขที่กําหนดไว3

                                                 
2  The Senate Select Committee on the Free Trade Agreement between Australia and the United States of America, 
Final Report 2004, Canberra: the Senate Printing Unit, Parliament House, August 2004, p.1-2. 
3   ขอกําหนดดังกลาวปรากฏอยูใน Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), 1947 
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ขอกําหนดของ WTO ดังกลาวเปนการยอมรับวารัฐตางๆ ควรมีสิทธิในการขยาย
เสรีภาพทางการคาของตนโดยการกระชับความสัมพันธกับรัฐสมาชิกอ่ืนใหแนนแฟนและทําความ
ตกลงวาดวยเขตการคาเสรีระหวางกัน ขณะเดียวกัน WTO ก็กําหนดวาความตกลงวาดวยการคา
เสรีระหวางรัฐสมาชิกดังกลาวจะตองไมเปนการสรางหรือสงเสริมอุปสรรคทางการคารูปแบบใหม
ขึ้น หรือเปนการเปดโอกาสใหรัฐคูสัญญาสรางมาตรการกีดกันทางการคาแบบใหมตอรัฐที่สาม 
ตรงกันขามความตกลงวาดวยการคาเสรีจะตองเปนไปเพื่อสงเสริมจุดมุงหมายในการเปดเสรี
ทางการคาระหวางประเทศของ WTO 

 
สําหรับวิธีการในการพิจารณาวาความตกลงวาดวยการคาเสรีฉบับใดเปนไปตาม

ขอกําหนดของ WTO หรือไม ใหพิจารณาจากเนื้อหาของความตกลงฯ นั้นวาสามารถขจัด
อุปสรรคทางภาษีและขอจํากัดหลักๆ ทางการคาระหวางรัฐคูสัญญาไดหรือไม คําวา “สามารถขจัด
ขอจํากัดหลักทางการคา” หมายความวา รัฐคูสัญญาสามารถคาขายกันดวยสัดสวนการคาที่สูงอัน
เนื่องมาจากการขจัดอุปสรรคทางภาษีและการผอยคลายกฎระเบียบซ่ึงเปนอุปสรรคทางการคา 
ซึ่งกรณีเหลานี้อาจวัดไดจากขนาดหรือมูลคาการคาระหวางกันที่สูงขึ้นหรือวัดดวยจํานวนพิกัด
อัตราภาษีศุลกากรที่ลดลง เปนตน 

 
ความตกลงวาดวยการคาเสรี (FTA) มีความแตกตางกับสนธิสัญญาประเภทอื่นอยางไร 

 
ความตกลงวาดวยการคาเสรีเปนสนธิสัญญาทางการคา (Trade Treaty) ประเภทหนึ่ง 

จากคําอธิบายโดยสรุปขางตนเห็นไดวาความตกลงวาดวยการคาเสรีเปนผลมาจากการเจรจา
ตอรองระหวางรัฐสองฝายเพ่ือมุงขจัดอุปสรรคและขอจํากัดทั้งปวงทางการคา ทั้งที่เกี่ยวกับภาษี
และที่มิใชภาษี เพ่ือใหรัฐคูสัญญาแตละฝายสามารถเขาถึงตลาดสินคาและบริการภายในรัฐ
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งโดยใหมีขอจํากัดนอยที่สุด 

 
หากพิจารณาในแงของรัฐบาล ความตกลงวาดวยการคาเสรีจึงถือเปนเครื่องมือที่สําคัญ

ที่รัฐจะใชขยายตลาดการคาสินคาและบริการที่ตนมีความเขมแข็งไปยังประเทศคูสัญญา แมวาใน
ขณะเดียวกันตองยินยอมใหประเทศคูสัญญาเขาถึงตลาดภายในของตนดวยก็ตาม สําหรับบาง
ประเทศเชนออสเตรเลีย รัฐบาลคาดการณวาความตกลงวาดวยการคาเสรีระหวางออสเตรเลีย-
สหรัฐอเมริกา (AUSFTA) จะชวยเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP.) ของ
ออสเตรเลียจนถึงสองพันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป ค.ศ. 2010 นายกรัฐมนตรี Howard ไดยืนยันถึง
ความตั้งใจของรัฐบาลตอรัฐสภาออสเตรเลียถึงการเจรจาทําความตกลงวาดวยการคาเสรี
ออสเตรเลีย-สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2001 วาการเจรจาทําความตกลงทางการคากับ
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สหรัฐอเมริกาจะเปนโอกาสและเปนประโยชนแกออสเตรเลีย ซึ่งถาไมพยายามก็ไมมีโอกาส
ประสบความสําเร็จ4  

 
อยางไรก็ดี หากพิจารณาจากมุมมองของฝายรัฐสภาจากรายงานประจําป ค.ศ. 2004 

ของ The Senate Select Committee on the Free Trade Agreement between Australia and 
the United States of America พบวาการคาดการณถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่คาดวา
ประเทศจะไดรับจากการทําความตกลงวาดวยการคาเสรี AUSFTA นั้นตั้งอยูบนขอมูลงานวิจัยที่
ไมเพียงพอ ยิ่งไปกวานั้นงานวิจัยเหลานี้มักมีขอสรุปที่ขัดแยงกันเองเนื่องจากการใชแบบจําลอง
ทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันซ่ึงใหผลที่แตกตางกันมาก ผูเชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาที่ไดรับมอบหมาย
จากรัฐบาลใหทําการศึกษาผลกระทบอันเกิดจากความตกลงวาดวยการคาเสรีมักแสดงบทบาทใน
การปกปองรัฐบาลและตอบโตฝายที่คัดคานมากกวาจะทําหนาที่ในการวิเคราะหถึงผลดีผลเสีย
อยางเปนอิสระตรงไปตรงมา และในทายที่สุดรายงานฉบับดังกลาวสรุปวานโยบายการทําความ
ตกลงวาดวยการคาเสรี AUSFTA มุงใหความสําคัญตอโอกาสของธุรกิจสงออกมากกวาผลกระทบ
ตอตลาดภายในประเทศ ผลกระทบดานสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม5

 
รายงานฉบับน้ีแสดงใหเห็นวาการศึกษาวิจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจทําความตกลงวา

ดวยการคาเสรีเปนงานที่สลับซับซอน ตองอาศัยขอมูลและขอเท็จจริงจํานวนมากจากฝายตางๆ ที่
เกี่ยวของ ตองการการศึกษาวิจัยแบบบูรณาการทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองการการวิเคราะหโดยบุคคลหรือองคกรผูเชี่ยวชาญและเปนอิสระจากฝาย
บริหาร เพ่ือใหไดผลการวิจัยที่เชื่อถือได ปราศจากอคติ และลดการตอตานจากสังคม 

 
จากที่กลาวมา อาจสรุปไดวาความตกลงวาดวยการคาเสรีแมมีชื่อเปนเพียงสนธิสัญญา

ทางการคา แตโดยวัตถุประสงคที่มุงขยายสัดสวนทางการคาระหวางรัฐคูสัญญาใหสูงสุดและมุง
ขจัดอุปสรรคทางการคาทั้งปวง ซึ่งไมเพียงแตการลดภาษีนําเขาเทานั้น แตยังครอบคลุมถึงการ
ขจัดกฎระเบียบตางๆ และการหามมิใหรัฐมีนโยบายอันจะเปนอุปสรรคตอการคาเสรีดวย ซึ่งการ
ขจัดอุปสรรคที่มิใชทางภาษีนี้จะเปนการสรางขอจํากัดตอรัฐบาลในการดําเนินนโยบายภายใน 
ประเทศและการตรากฎหมายของรัฐดานตางๆ เชน สวัสดิการสังคมดานบริการสุขภาพ นโยบาย
ดานสิ่งแวดลอม ทรัพยสินทางปญญา การดําเนินมาตรการดานสุขอนามัยพืชและสัตว นโยบาย
การเงิน การคลัง การลงทุน การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ การแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐอ่ืนๆ  

                                                 
4  The Senate Select Committee on the Free Trade Agreement between Australia and the United States of America, 
Final Report 2004, p.2-4. 
5 The Senate Select Committee on the Free Trade Agreement between Australia and the United States of America, 
Final Report 2004, อางใน วรดุลย ตุลารักษ, บทบาทของรัฐสภาออสเตรเลียในการทําความตกลง FTA, โครงการ FTAdigest, 
http://www.ftadigest.com
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โดยเหตุนี้ ความตกลงวาดวยการคาเสรีจึงมิไดมีผลกระทบในวงจํากัดเฉพาะเรื่องการคา
และเฉพาะตอภาคธุรกิจ แตสงผลกระทบอยางกวางขวางตอประเทศในทุกดานและตอวิถีการ
ดํารงชีวิตของประชาชน ความตกลงวาดวยการคาเสรีจึงแตกตางจากสนธิสัญญาประเภทอ่ืน
โดยทั่วไป เชน สนธิสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ สนธิสัญญาดานแรงงานหรือ
สนธิสัญญาดานสิ่งแวดลอมซึ่งมักมีผลกระทบเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือตอภาคสวนของสังคมใน
วงจํากัด 

 
นอกจากนี้ ความตกลงวาดวยการคาเสรียังมีลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งคือ มี

กระบวนการระงับขอพิพาทและกลไกการบังคับใหเปนไปตามความตกลงฯ เชน การใชระบบ
อนุญาโตตุลาการ การกําหนดใหรัฐคูสัญญาที่ละเมิดความตกลงฯ ตองชดใชคาเสียหาย ซึ่งทําให
ความตกลงวาดวยการคาเสรีมีสภาพบังคับในตัวเองตามหลักสัญญาตองเปนสัญญา (Pacta sunt 
servanda) ในกฎหมายเอกชน ในขณะที่สนธิสัญญาประเภทอื่นมักไมมีมาตรการบังคับในกรณีฝา
ฝนนอกจากการใชมาตรการทางการทูตหรือมาตรการในทางระหวางประเทศ เชนการบอยคอต 
การ Sanction เปนตน6

 
องคกรที่มีอํานาจในการทําความตกลงวาดวยการคาเสรี 

 
การกําหนดวาองคกรใดมีอํานาจในการทําความตกลงวาดวยการคาเสรีเปนไปตาม

รัฐธรรมนูญของประเทศและเปนเรื่องภายในของแตละประเทศที่จะกําหนดไดเอง กฎหมาย
ระหวางประเทศไมไดกําหนดไวแตอยางใด กฎหมายระหวางประเทศกําหนดแตเพียงวา องคกรที่
เปนตัวแทนของประเทศนั้นตองเปนองคกรที่มีอํานาจในการทําสนธิสัญญาอยางแทจริง ซึ่งอาจ
เปนองคกรที่มีอํานาจโดยตําแหนงหรือโดยการไดรับมอบอํานาจจากผูมีตําแหนงใหทําสนธิสัญญา
ในนามของประเทศก็ได 

 
โดยหลักทั่วไปรัฐธรรมนูญบัญญัตใิหฝายบริหารของแตละประเทศเปนองคกรที่มีอํานาจ

ในการทําสนธสิัญญาซึ่งรวมถึงการทําความตกลงวาดวยการคาเสร ี แตอาจมีเง่ือนไขในกรณีของ
การทําสนธิสญัญา หรือความตกลงฯ บางประเภทที่ตองขอความเห็นชอบจากฝายนิติบญัญัติ
กอนที่จะแสดงเจตนาเขาผกูพันตามสนธสิัญญา ทั้งน้ี เพ่ือใหมีการตรวจสอบกลั่นกรองกอนที่ฝาย
บริหารจะนําประเทศเขาผูกพันตามสนธิสญัญา ตัวอยางเชน การทาํสนธิสัญญาทางการคา หรือ
สนธิสัญญาซึง่มีบทแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายของฝายนิติบัญญัติ เปนตน 

 
อยางไรก็ตาม แมวาโดยหลักการฝายบรหิารของแตละประเทศจะเปนองคกรที่มีอํานาจ

ในการทําสนธสิัญญา แตเนื่องจากประเทศตางๆ มีระบอบการปกครองที่แตกตางกัน ดังนั้น 

                                                 
6  เพิ่งอาง. 
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อํานาจขององคกรฝายบริหารซึ่งมีอํานาจในการทําสนธสิัญญาจึงแตกตางกันในรายละเอียดดวย 
ในรายงานการศึกษาฉบับนี ้ คณะผูวิจัยไดคัดเลือกประเทศสหรฐัอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
และฝรั่งเศส 7  เปนแบบในการศึกษาเรื่องการทําสนธิสญัญา ทั้งน้ี เพ่ือใหไดรูปแบบและกระบวน 
การที่เหมาะสมในการทําสนธิสัญญาสําหรับประเทศไทย 

 
2.1 องคกรที่มีอํานาจในการทําความตกลงวาดวยการคาเสรี: สหรัฐอเมริกา 

 
ภายใตรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น การทําสนธิสัญญาหรือความตกลง

ระหวางประเทศเปนอํานาจของฝายบริหารหรือรัฐบาลของสหพันธรัฐ8 มลรัฐตางๆ ไมมีอํานาจใน
การทําสนธิสัญญากับตางประเทศ (No State shall, without the consent of Congress, … enter 
into any agreement or compact with another state, or with a foreign power)9 อยางไรก็ตาม 
การตีความในทางปฏิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น หมายความวา มลรัฐตางๆ ของ
สหรัฐอเมริกาไมสามารถทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเฉพาะที่เกี่ยวพันกับ
การเมืองหรือความมั่นคงของรัฐกับประเทศอื่นๆ แตยังคงสามารถทําสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมได10 เชน การที่มลรัฐเวอรจิเนีย หรือเมืองบัล
ติมอร หรือเมืองมอนโกโมรีทําสนธิสัญญากับประเทศฝรั่งเศส ซึ่งกฎหมายระหวางประเทศไมได
จํากัดการทําสนธิสัญญาในลักษณะนี้ แตโดยทั่วไปแลวรัฐธรรมนูญของแตละประเทศไดจํากัดไว 

 
2.2 องคกรที่มีอํานาจในการทําสนธิสัญญา: ออสเตรเลีย 

 
รัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรเลียกําหนดเร่ืองอํานาจบริหาร11 (The Executive 

Power) ไวอยางชัดแจงวาเปนอํานาจของสมเด็จพระราชินี (แหงสหราชอาณาจักรอังกฤษ) โดยให 
The Governor-General ผูเปนตัวแทนของพระราชินีแหงอังกฤษ เปนผูใชอํานาจดังกลาว ซึ่ง
อํานาจบริหารนี้รวมถึงอํานาจในการบริหาร การปกครอง และการกํากับดูแลตามรัฐธรรมนูญและ
ตามกฎหมายอื่นๆ ของประเทศ ดังน้ัน ฝายบริหารจึงเปนองคกรหลักที่รับผิดชอบเรื่องการทํา

                                                 
7  ประเทศไทยไดลงนามทําความตกลงวาดวยการคาเสร ี กับประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด Agreement between 
Thailand and New Zealand on a Closer Economic Partnership Agreement (CEP) ซ่ึงความตกลงระหวางประเทศทั้งสอง
ฉบับมีผลบังคับใชแลว สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาอยูในระหวางการเจรจาทําความตกลงวาดวยการคาเสรีกับประเทศไทย สวน
ประเทศฝรั่งเศสถอืวาเปนประเทศทีมี่รูปการปกครองแบบรัฐเด่ียวเชนเดียวกับประเทศไทย และมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่กาวหนา
ในเร่ืองการควบคุมตรวจสอบอํานาจของฝายบริหารในการทําสนธิสัญญาโดยฝายนิติบัญญัติ 
8   The US Constitution of State, Art. II, sec. 2, para. 2 President Power 
9   The US Constitution of State, Art. I, sec. 10, para. 3 Limits on States 
10  International Law: The Treaty-Making Process, (http://homepage.gallaudet.edu/David.Penna/Trtymake.htm) 
11  Section 61 (Head of Government) The Executive power of the Commonwealth is vested in the Queen and is 
exercisable by the Governor-General as the Queen’s representative, and extend to the execution and maintenance of 
this Constitution, and of the laws of the Commonwealth. 
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สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ นับตั้งแตการตัดสินใจ การเจรจา การกําหนดเนื้อหา
การเจรจา จุดยืนในการเจรจา รวมถึงการตัดสินใจขั้นสุดทายวาจะลงนามหรือใหสัตยาบันเพ่ือ
ผูกพันตามสนธิสัญญาหรือไม โดยมีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแหงสหพันธรัฐ (The Federal 
Executive Council)12 ทําหนาที่ใหคําแนะนําแก The Governor-General 

 
อยางไรก็ตาม ออสเตรเลียเปนประเทศที่ปกครองในระบอบสาธารณรัฐที่มลรัฐ 

(States)13 หรือเขตปกครอง (Territory) 14 ไมมีอํานาจในการทําสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศ 15 เม่ือสหพันธจะทําสนธิสัญญาใดๆ จึงตองคํานึงถึงมลรัฐและเขตปกครอง 
(States and Territories) ดวย โดยเฉพาะในกรณีการทําสนธิสัญญาที่มีผลกระทบหรือมี
ความสําคัญตอมลรัฐและเขตปกครอง16

 
2.3 องคกรที่มีอํานาจในการทําสนธิสัญญา: นิวซีแลนด 

 
สําหรับประเทศนิวซีแลนด ฝายบริหาร (executive) เปนองคกรที่มีอํานาจในการกระทํา

การใดๆ ที่มีผลผูกพันตามสนธิสัญญา ไมวาจะเปนการใหสัตยาบัน (ratification) การภาคยานุวัติ 
(accession) การยอมรับ (acceptance) การยืนยัน (approval) การถอน (withdrawal) การบอก
เลิกสัญญา (denunciation) หรือการลงนาม (signature) และหากเปนกรณีการทําสนธิสัญญาทวิ
ภาคีที่สําคัญ (major bilateral treaty) หรือสนธิสัญญาพหุภาคี ตองเสนอขอความเห็นชอบจาก
รัฐสภา เพ่ือใหคณะกรรมาธิการของสภาไดพิจารณา (The Select Committee Consideration) 
กอนที่ฝายบริหารจะแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสัญญา17

 
ในกรณีที่เปนสนธิสัญญาทวิภาคีที่ไมสําคัญ (Minor Bilateral Treaty) คณะรัฐมนตรี

สามารถแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศได โดยไมตองขอ
ความเห็นชอบจากรัฐสภากอน ทั้งน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและการคา 

                                                 
12  Section 62 (Federal Executive Council) There shall be a Federal Executive Council to advice the Governor-General 
in the government of the Commonwealth, and the members of the Council shall be chosen and summoned by the 
Governor-General and sworn as Executive Councillors, and shall hold office during his pleasure. 
13 ไดแก New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia และ Tasmania 
14 ไดแก Australia Capital Territory และ Northern Territory 
15  ประเทศทีป่กครองในระบอบสหพันธรัฐ ที่มลรัฐมีอํานาจ (จํากัด) ในการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ ไดแก 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ออสเตรีย และ สวิสเซอรแลนด สวนประเทศที่มลรัฐไมมีอํานาจในการทําสนธิสัญญา ไดแก 
ออสเตรเลีย บราซิล เม็กซิโก แคนาดา ไนจีเรีย และ สหรัฐอเมริกา 
16 หลักการและกระบวนการ (Principles and Procedures for Commonwealth-State-Territory Consultation on Treaties) น้ีได
กําหนดขึ้นเม่ือป 1996 (Principles and Procedures for Commonwealth-State-Territory Consultation on Treaties) Review of 
the Treaty-Making Process, http://www.law.gov.au/agd/Attorney-General/Treaty-Making%20Process.htm#imple
17 Guideline 2002. 
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(Minister of Foreign Affairs and Trade) จะเปนผูมีอํานาจพิจารณาวาสนธิสัญญาทวิภาคีใดเปน
เรื่องที่สําคัญ (signification) ที่จะเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม18

 
2.4 องคกรที่มีอํานาจในการทําสนธิสัญญา: ฝร่ังเศส 
 

รัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสฉบับป ค.ศ.1958 ยังคงเดินตามจารีตประเพณีอันเกาแก
จากระบบการปกครองดั้งเดิมทางดานความสัมพันธระหวางประเทศ คือมอบหมายใหสถาบันตาม
รัฐธรรมนูญ 3 สถาบัน ไดแก ประธานาธิบดี รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี โดยมีประธานาธิบดีแหง
สาธารณรัฐ (Président de la République) ในฐานะที่เปนทั้งประมุขแหงรัฐและผูแทนในทาง
กฎหมายระหวางประเทศ ประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้งทูตานุทูตไปประจํา ณ รัฐตางประเทศและ
องคการระหวางประเทศตางๆ และมอบอํานาจใหทูตเปนผูกระทําการตางๆ ในนามของรัฐ 

 
หากพิจารณาในประเด็นเฉพาะเรื่องการทําสนธิสัญญาทางการคากับนานาประเทศ 

รัฐธรรมนูญมาตรา 52 วรรคแรก ประกอบมาตรา 5319  บัญญัติใหประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปนผูมี
อํานาจทําการเจรจา โดยที่ประธานาธิบดีสามารถแตงตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ หรือบุคคลใดๆ ใหเปนผูแทนของรัฐในการไปเจรจาทําความตกลงกับประเทศ
หนึ่งประเทศใดได 

 
นอกจากนี้ ในกรณีที่ความตกลงระหวางประเทศดังกลาวเปนสนธิสัญญาทางการคาและ

ตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ประธานาธิบดียังเปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันรวมทั้งเปนผูให
สัตยาบันแกสนธิสัญญาทางการคานั้นเม่ือรัฐสภาไดใหความเห็นชอบแลวดวย ทั้งน้ี โดยมี
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวของเปนผูลงนามรับรองในฐานะผูที่รับผิดชอบในการยกราง
สนธิสัญญาฯ หรือรับผิดชอบในการปฏิบัติการใหเปนไปตามสนธิสัญญาฯ แลวแตกรณี ซึ่งมี
ลักษณะคลายคลึงกับการลงนามสนองพระบรมราชโองการของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ใน
ระบบกฎหมายไทย 

 
กรณีที่ความตกลงระหวางประเทศนั้นมิใชสนธิสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบจาก

รัฐสภากอน รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 52 วรรคสอง บัญญัติใหรัฐบาลรายงานตอประธานาธิบดีเพ่ือ
ทราบถึงเนื้อหาของความตกลงและผลการเจรจา ในการนี้ประธานาธิบดีมีอํานาจใหคําปรึกษา
แนะนํา คําเตือนหรือขอเสนอแนะใดๆ ที่จะเปนประโยชนแกรัฐบาลเปนการภายในโดยไมจําตอง

                                                 
18 ขอสังเกต องคกรที่จะพิจารณาวาสนธิสัญญาทวิภาคีฉบับใดมีความสําคัญและตองเสนอตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบน้ันยังคง
เปนองคกรของฝายบริหาร 
19 มาตรา 52 แหงรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส 1958  
   « Le Président de la République négocie et ratifie les traités.  
   Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. » 
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เปดเผยตอสาธารณะ อยางไรก็ดี จากถอยคําในวรรคดังกลาวเห็นไดชัดเจนวาองคกรที่มีอํานาจ
ตัดสินใจสุดทายที่จะผูกพันตามความตกลงระหวางประเทศประเภทหลังน้ียังคงเปนรัฐบาลอยู
นั่นเอง 
 
2.5 องคกรที่มีอํานาจในการทําสนธิสัญญา: ไทย 

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หมวด 7 วาดวยคณะรัฐมนตรี มาตรา 

224 บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ 
สัญญาสงบศึกและสัญญาอ่ืน กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ 

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐหรือจะตองออก
พระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา” 

 
จากบทบัญญัติดังกลาว องคกรผูมีอํานาจตัดสินใจทําสนธิสัญญาไดแกพระมหากษัตริย 

แตเน่ืองจากพระมหากษัตริยทรงดํารงฐานะอยูเหนือการเมือง การใชอํานาจของพระมหากษัตริย
ตองมีผูทูลเกลาฯ ถวายคําแนะนําและลงนามสนองพระบรมราชโองการ20 ดังน้ัน ในทางปฏิบัติ
พระมหากษัตริย จึงมิใชผูริเร่ิมทําสนธิสัญญาดวยพระองคเอง และเมื่อพิจารณาถึงตําแหนงแหงที่
ของมาตรา 224 ซึ่งอยูในหมวดวาดวยคณะรัฐมนตรี ประกอบกับมาตรา 3 แหงรัฐธรรมนูญฯ ซึ่ง
บัญญัติวาพระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจอธิปไตยทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ
ศาล ตามแตที่รัฐธรรมนูญบัญญัติดวยแลว จึงสรุปไดวาองคกรที่มีอํานาจริเริ่มและตัดสินใจทํา
สนธิสัญญาคือคณะรัฐมนตรีหรือองคกรฝ ายบริหารเชนเ ดียวกับนานาประเทศ  และ
พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจทําสนธิสัญญาโดยผานคณะรัฐมนตรี 

 
การกําหนดองคกรที่มีอํานาจในการทําสนธิสัญญาของแตละประเทศมักไมประสบปญหา

มากนัก เพราะประเทศสวนใหญยอมรับเปนอํานาจของฝายบริหารในการเจรจาทําความตกลง
ระหวางประเทศ แตประเทศที่ทําการศึกษานี้ไดกําหนดใหรัฐสภาทําการตรวจสอบฝายบริหารดวย
ในกรณีที่สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศมีความสําคัญอยางยิ่ง เชน สนธิสัญญามี
ผลกระทบตอประชาชนหรือกระทบตอกฎหมายภายในที่มีผลบังคับใชอยูภายในประเทศ 

 
ปญหาสําคัญในการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศนั้นอยูที่กระบวนการ

ทําสนธิสัญญาโดยเฉพาะกระบวนการภายในของแตละประเทศในการทําสนธิสัญญา ซึ่งเปนเรื่อง
ที่ประเทศตางๆ สามารถกําหนดไดเอง ดังจะไดศึกษาในบทที่ 3 วาดวยกระบวนการทํา
สนธิสัญญาตอไป 

                                                 
20 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 231 บัญญัติวา “บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการ อันเกี่ยวกับราชการ
แผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญน้ี” 
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บทที่ 3 กระบวนการทําความตกลงวาดวยการคาเสรี 

 
เม่ือหลักในการทําความตกลงวาดวยการคาเสรีเปนเชนเดียวกับการทําสนธิสัญญาอื่นๆ 

ซึ่งถือวาเปนอํานาจของฝายบริหาร การที่จะสามารถหากลไกตรวจสอบและถวงดุลอํานาจฝาย
บริหารในการทําความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีในเบื้องตนนี้จึงจําเปนที่จะตองทราบวาฝาย
บริหารมีกระบวนการในการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศอยางไร 

 
การทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศนั้นเกี่ยวของกับกระบวนการใน 2 

ระดับที่มีความเกี่ยวพันกันและตองทํางานรวมกัน  คือกระบวนการในระดับระหวางประเทศและ
ระดับภายในประเทศ เน่ืองจากกฎหมายระหวางประเทศไมสามารถกําหนดหรือกาวลวงถึง
กระบวนการภายในของรัฐในการทําสนธิสัญญา ขณะเดียวกันกฎหมายภายในของรัฐก็ไมอาจ
บังคับใหรัฐอ่ืนตองผูกพันปฏิบัติตามความประสงคของตนโดยปราศจากกฎหมายระหวางประเทศ
ได เน่ืองจากรัฐทุกรัฐยอมมีอธิปไตยเสมอกันโดยไมคํานึงถึงขนาดและอํานาจทางเศรษฐกิจ
การเมืองของรัฐ โดยเหตุนี้ กระบวนการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศจึงควร
พิจารณาใน 2 สวน ดังนี้ 

1. กระบวนการในการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศโดยทั่วไป 
2. กระบวนการในการทําความตกลงวาดวยการคาเสรีของประเทศที่เปนกรณีศึกษา 

 
3.1 กระบวนการในการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศโดยทั่วไป 
 

กระบวนการในการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเปนกระบวนการที่
ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ที่รัฐตองดําเนินการทั้งภายในและภายนอกรัฐเกี่ยวพันประสาน
กลมกลืนกันเปนกระบวนการเดียว อยางไรก็ตามขั้นตอนที่งานวิจัยน้ีจะใหความสําคัญเปนพิเศษ
ไดแกขั้นตอนภายในรัฐเน่ืองจากเปนสวนที่เปดโอกาสใหฝายนิติบัญญัติและประชาชนมีสวน
รวมกับฝายบริหารในการทําสนธิสัญญาได และในขณะเดียวกันก็เปนขั้นตอนที่รัฐสภาและสังคม
อาจควบคุมตรวจสอบการทําสนธิสัญญาของฝายบริหารใหเปนไปโดยถูกตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย และชอบดวยประโยชนของมหาชน 

 
แมวากระบวนการภายในของแตละประเทศในการทําสนธิสัญญาจะมีความแตกตางกัน

ในรายละเอียด แตโดยทั่วไปแลว การทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกือบทุก
ประเภทมีขั้นตอนในการทําที่ไมแตกตางกันมากนัก ไมวาจะเปนสนธิสัญญาทั่วไปหรือความตกลง
วาดวยการคาเสรี ซึ่งสามารถแบงขั้นตอนสําคัญๆ ในการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวาง
ประเทศได 10 ขั้นตอน21 ดังนี้ 
                                                 
21  เพื่อความเขาใจและความชัดเจนผูวิจัยใครขอใชการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงวาดวยการคาเสรี เปนตัวอยางในการอธิบาย 
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3.1.1. การริเริ่ม    3.1.2. การตัดสินใจ 
3.1.3. การเจรจา    3.1.4. การวางโครงราง 
3.1.5. การยอมรับ    3.1.6. การรับรองความถูกตองแทจริง 
3.1.7. การขอความเห็นชอบจากรัฐสภา  3.1.8. การแสดงเจตนาผูกพัน 
3.1.9. การทําใหสนธิสัญญามีผลบังคับเปน- 3.1.10 การจดทะเบียนสนธิสัญญาตอ- 
 กฎหมายภายในรัฐ            สหประชาชาติ 
 

3.1.1 การริเริ่ม (Initiative) 
 

จุดเริ่มตนในการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงวาดวยการคาเสรี เปนกระบวนการระดับ
ภายในประเทศที่เกี่ยวของกับระดับระหวางประเทศ โดยเริ่มขึ้นเม่ือรัฐคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดมี
ความประสงคจะสรางความรวมมือระหวางกันในเรื่องตางๆ เชน การคาหรือการลงทุนระหวางกัน 
ประเทศที่เปนฝายตองการเปดความสัมพันธจะเปนฝายทาบทามโดยวิธีการทางการทูต หรือ
บางครั้งผูนําประเทศเปนฝายทาบทามเมื่อมีการพบปะกันในเวทีระหวางประเทศหรือ
ภายในประเทศ ผูที่ผลักดันใหมีการทาบทามเปดเจรจามักเปนภาครัฐและภาคเอกชนในระดับ
ผูประกอบการรายใหญ สวนประชาชนสวนใหญยังมีบทบาทในการจะริเริ่มความสัมพันธระหวาง
ประเทศนอยมาก 
 
3.1.2 การตัดสินใจ (Decision) 
 

เม่ือมีการริเร่ิมที่จะสรางนิติสัมพันธระหวางกันแลว ขั้นตอนตอจากนั้นเปนขั้นตอนระดับ
ภายในประเทศที่ฝายบริหารจะตัดสินใจรับคําเสนอวาตองการทําความตกลงเขตการคาเสรี
ระหวางกันหรือไม เม่ือตัดสินใจแลวจึงจัดใหมีการเจรจาระหวางประเทศ การสรางความสัมพันธ
อาจเปนไดทั้งในระดับพหุภาคี เชน การทําความตกลงการคาเสรีในกรอบขององคการการคาโลก 
หรือในระดับทวิภาคี เชน การทําความตกลงการคาเสรี ในกรอบทวิภาคีที่ประเทศไทยกําลังเปด
เจรจากับประเทศตางๆ อยูในขณะนี้ 

 
ในขั้นตอนนี้บทบาทหนาที่การตัดสินใจยังคงเปนของฝายบริหารเปนหลัก แตบาง

ประเทศ เชนกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคาระหวางประเทศ (Trade Promotion Act 2002) 
ของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดใหประธานาธิบดีปรึกษาหารือกับสภาคองเกรส (Congress) ใน
ประเด็นสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับการทําความตกลงระหวางประเทศวาดวยการคา 
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3.1.3 การเจรจา (Negotiation) 
 

ขั้นตอนการเจรจาเปนขั้นตอนภายนอกประเทศ เปนการเปดโอกาสใหประเทศคูสัญญา
แตละฝายไดเจรจาตอรองและตกลงกันในเรื่องที่เห็นวาจะเกิดประโยชนแกประเทศ หรือจะยอม
เสียประโยชนบางประการเพื่อใหไดรับประโยชนที่เห็นวาสําคัญกวาแกประเทศ การเจรจาตกลง
ระหวางประเทศนั้นมีขอจํากัดในเรื่องวัตถุประสงคของสนธิสัญญาหรือความตกลงวาดวยการคา

เสรีดวยวา จะตองไมขัดตอกฎหมายบังคับเด็ดขาด (jus cogens)
22
 หรือที่กฎหมายภายในเรียกวา 

“ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 
 
สําหรับสนธิสัญญาทางการคา ในขั้นตอนการเจรจานี้รัฐบาลควรมีขอมูลที่เกี่ยวของกับ

เรื่องที่เจรจาสมบูรณที่สุด และรูจุดออนจุดแข็งของประเทศตนเปนอยางดี โดยเหตุนี้กฎหมายของ
หลายประเทศเชนออสเตรเลียจึงกําหนดใหคณะผูแทนการเจรจาตองแสวงหาขอมูลขอเท็จจริงใน
เร่ืองที่เจรจาควบคูกันไปกับการเจรจาตอรองดวย โดยกําหนดใหตองปรึกษาหารือหนวยงาน
สําคัญ 2 กลุม ไดแก หนวยงานภาครัฐซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการสนธิสัญญา (Treaties 
Council : TSC) และคณะกรรมการรวมสามฝาย (The Commonwealth-State-Territory 
Standing Committee on Treaties : SCOT) กลุมหนึ่ง อีกกลุมหนึ่งไดแกกลุมอุตสาหกรรม กลุม
ผลประโยชนและองคกรภาคประชาชน เพ่ือใหกลุมหลังน้ีไดรับทราบการตัดสินใจของรัฐบาล 
รับทราบขอมูล และในทางกลับกันมีโอกาสแจงปญหาของภาคเอกชนใหรัฐบาลทราบดวย23

 
3.1.4 การวางโครงราง (Drafting) 
 

เม่ือมีการเจรจาตกลงระหวางประเทศคูสัญญาแลว จึงเปนขั้นตอนการวางโครงราง
สนธิสัญญาหรือความตกลงวาดวยการคาเสรี ซึ่งเปนกระบวนการในระดับระหวางประเทศ การ
วางโครงราง (Drafting) นี้เปนการกําหนดรูปแบบและการยกรางรายละเอียดถอยคําในความตกลง
ฯ ในขั้นตอนนี้ประเทศคูสัญญาจะสามารถรับทราบรายละเอียดของความตกลงฯ วามีรูปแบบและ
เน้ือหาอยางไร ความตกลงฯ แบงเปนหมวดตางๆ อะไรบาง ในแตละหมวดมีกี่ขอ และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องสิทธิและหนาที่ของแตละฝายตามความตกลงฯ วากําหนดไวอยางไรบาง 
 
 
 

                                                 
22  “กฎหมายเด็ดขาด (jus cogens) แหงกฎหมายระหวางประเทศ” ใน จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศ เลม 2, หนา 
290 - 295. 
23  ดูกระบวนการทําความตกลงวาดวยการคาเสรีของประเทศออสเตรเลีย ในขอ 3.2.2 ขางหลัง 
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3.1.5 การยอมรับ (Adoption)
24

 
ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption) เปนขั้นตอนในระดับระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ

ระดับภายในประเทศ เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหคูเจรจาแสดงเจตนายอมรับบทบัญญัติเนื้อหาใน
ความตกลงฯ วาถูกตองตรงตามที่ไดเจรจาตอรองและตกลงกันตามที่ไดวางโครงรางหรือไม การ
ยอมรับในขั้นตอนนี้ยังไมมีผลที่จะกอใหเกิดพันธกรณีใดๆ ระหวางประเทศคูเจรจา หากแตเปน
เพียงการกระทําอยางเปนทางการเพื่อแสดงการยอมรับระหวางคูเจรจาวารูปแบบ (Form) และ
เน้ือหา (Content) ของความตกลงฯ นั้น เปนที่ยุติและถูกตองตามความประสงคของคูเจรจา 
กอนที่จะมีการรับรองความถูกตองแทจริง (Authentication)25 ของบทบัญญัติตางๆ ตามความตก
ลงฯ ในขั้นตอนตอไป 
 
3.1.6  การรับรองความถูกตองแทจริง (Authentication) 
 

การรับรองความถูกตองของสนธิสัญญา (Authentication) เปนขั้นตอนภายนอก รัฐคู
เจรจาจะไดพิจารณารางสุดทายของสนธิสัญญาวามีขอความรายละเอียดตรงตามเจตนารมณของ
แตละฝายทุกประการหรือไม ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสุดทายที่รั

                                                

ฐคูเจรจาจะไดตรวจสอบราง
สนธิสัญญากอนที่จะมีการลงนามรับรองสนธิสัญญาโดยรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศหรือผู
ไดรับมอบอํานาจจากรัฐ 

 
โดยหลักแลววิธีการรับรองความถูกตองแทจริงเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน

บทบัญญัติของสนธิสัญญาหรือความตกลงฯ ตามวิธีการที่ประเทศคูเจรจาจะไดกําหนดไวในความ
ตกลงฯ หากไมปรากฏวิธีการดังกลาว การรับรองความถูกตองแทจริงของความตกลงฯ สามารถ
ทําไดโดยการลงนาม (Signature) ภายใตเง่ือนไขวาตองไดรับการยืนยันจากรัฐผูใหอํานาจเต็ม 
(Signature ad referendum) หรือการลงนามยอ (Initialling) ของผูแทนประเทศในความตกลงฯ 
หรือในกรรมสารสุดทาย (Final act) 

 

 
24  Vienna Convention 1969, Art. 9 Adoption of the text 
    2. The adoption of the text of a treaty at an international conference takes place by the vote of two thirds of the 
States present and voting, unless by the same majority they shall decide to apply a different rule. 
25  Vienna Convention 1969, Art. 10 Authentication of the text 
 The text of treaty is established as authentic and definitive: 
 (a) By such procedure as may be provided for in the text or agreed upon by the States participating in its 
drawing up; or  
 (b) Falling such procedure, by the signature, signature ad referendum or initialling by the representatives of 
those States of the text of the treaty or of the Final Act of a conference incorporating the text. 
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จากนั้นจึงเขาสูขั้นตอนกระบวนการระดับภายในประเทศที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง คือ 
การนําสนธิสัญญาหรือความตกลงฯ ที่ไดมีการรับรองความถูกตองแทจริง (Authentication) แลว
นั้นกลับเขาสูการพิจารณาตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญภายในของแตละประเทศกําหนด วาเปน
สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอนหรือไม 
จากนั้นฝายบริหารจึงจะสามารถแสดงเจตนาผูกพันตามพันธกรณีที่ปรากฏในสนธิสัญญาได 
 
3.1.7 การขอความเห็นชอบจากรัฐสภา (Approbation) 
 

การนําเสนอรางสนธิสัญญาเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนที่จะมีการแสดงเจตนา
เขาผูกพันตามสนธิสัญญาถือเปนขั้นตอนกระบวนการภายในประเทศที่สําคัญ เพราะเปนขั้นตอน
ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวโดยมีวัตถุประสงคใหฝายรัฐสภาซึ่งถือวาเปนตัวแทนปวงชนไดรับทราบ
และมีสวนรวมในการพิจารณาเห็นชอบในสนธิสัญญาบางประเภท 

 
โดยหลักทั่วไปรัฐธรรมนูญไมไดกําหนดใหสนธิสัญญาทุกฉบับตองผานการพิจารณาของ

รัฐสภา แตมักกําหนดใหสนธิสัญญาที่มีความสําคัญโดยสภาพแหงเร่ือง (Nature of Things) ไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภากอน ตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.
1958 กําหนดใหสนธิสัญญาทางการคา (les traités de commerce) สนธิสัญญารวมเปนพันธมิตร 
หรือสนธิสัญญาที่จะมีผลผูกพันการเงินการคลังของประเทศ เปนตน ตองผานความเห็นชอบจาก
รัฐสภา โดยที่ไมตองคํานึงวาจะตองมีรัฐบัญญัติรองรับการบั

                                                

งคับใชสนธิสัญญานั้นหรือไม เพราะ
ประเด็นหลังน้ีเปนเรื่องในขั้นตอนที่ 3.1.9 ซึ่งเปนคนละขั้นตอนกับขั้นตอนที่ 3.1.7 นี้ซึ่งตองการ
เปดโอกาสใหรัฐสภามีสวนรวมกับรัฐบาลในการพิจารณาตัดสินใจวาควรผูกพันตามราง
สนธิสัญญาฉบับนั้นหรือไม สวนประเทศไทย บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540 มาตรา 22426 ไดจําแนกประเภทของสนธิสัญญาที่ฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีจะตอง
ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเปน 3 ประเภท ซึ่งในกรณีนี้รัฐสภาจะพิจารณารวมกันทั้งสองสภา 
ตามมาตรา 193 (15)27 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ดังนี้ 

(1) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 
(2) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ และ 

 
26 มาตรา 224 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 “พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการทําหนังสือ

สัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ 
     หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐหรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตาม
สัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา” 
27   มาตรา 193 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 บัญญัติวา “ในกรณีตอไปน้ี ใหรัฐสภาประชมุรวมกัน 
     ฯลฯ   ฯลฯ 
     (15) การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา 224 
     ฯลฯ   ฯลฯ” 
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(3) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญา 
 

สําหรับประเทศเสรีประชาธิปไตย ฝายบริหารควรจะไดใชโอกาสในขั้นตอนนี้ใหเปน
ประโยชนมากที่สุด เพราะนอกจากจะเปนการปรึกษาหารือและรับฟงความคิดเห็นจากรัฐสภาแลว 
ยังถือเปนการผูกพันรัฐสภาในกรณีที่จะตองออกพระราชบัญญัติรองรับการบังคับใชสนธิสัญญาใน
ภายหลังดวยวาหากรัฐสภาเห็นชอบดวยกับรางสนธิสัญญา รัฐสภาจะตองใหการสนับสนุนรัฐบาล
ในการออกกฎหมายนั้น 

 
นอกจากนี้ ในกรณีที่ฝายบริหารเห็นวารางสนธิสัญญาฉบับใดจะมีผลกระทบตอ

ประโยชนของประเทศชาติหรือสวนไดเสียของประชาชนอยางสําคัญ อาจขอปรึกษาประชาชนโดย
การจัดใหมีการออกเสียงประชามติในขั้นตอนนี้ก็ได ดังกรณีตัวอยางของรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส ซึ่ง
ประธานาธิบดีจะเปนผูตัดสินใจดําเนินการในเรื่องนี้ 

 
อยางไรก็ดี ปญหาสําคัญที่มักเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้เปนประเด็นเรื่องการตีความประเภท

ของสนธิสัญญาวารางสนธิสัญญาหรือรางความตกลงฉบับใดฉบับหน่ึงตองเสนอขอความเห็นชอบ
จากรัฐสภาหรือไม ซึ่งโดยทั่วไปแลวฝายบริหารมักมีทาทีในลักษณะที่ไมตองการเสนอขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภากอนการแสดงเจตนาผูกพันตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ 
การแกไขปญหาน้ีบางประเทศใชวิธีระบุจําแนกรายการประเภทของสนธิสัญญาที่ตองขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภาไวในรัฐธรรมนูญเปนรายการๆ อยางชัดเจน เชนประเทศฝรั่งเศส28 หรือบาง
ประเทศ เชน ออสเตรเลีย รัฐธรรมนูญบัญญัติแตเพียงวาสนธิสัญญาพหุภาคีและสนธิสัญญาทวิ
ภาคีที่สําคัญ (Major Bilateral Treaty) ฝายบริหารตองเสนอตอรัฐสภากอนที่จะแสดงเจตนาเขา
ผูกพัน ในกรณีเชนนี้องคกรที่มีอํานาจหนาที่ตีความเบื้องตนไดแกรัฐบาล แตก็ควรมีบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญของประเทศดวยวากรณีที่มีขอโตแยงระหวางรัฐบาลกับรัฐสภาเกี่ยวกับปญหาการ
ตีความประเด็นดังกลาว องคกรใดจะเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด 

 

                                                 
28  ไดแก 
 - สนธิสัญญาสันติภาพ ซ่ึงรวมถึงการทําสนธิสัญญารวมเปนพันธมิตร (Alliance Treaty) ดวย  
 - สนธิสัญญาทางการคา ซ่ึงไดแกสนธิสัญญาและความตกลงทางการคาทุกฉบับ รวมทั้งความตกลงวาดวยการคาเสรี 
ดวย
 - สนธิสัญญาหรือความตกลงเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศ 
 - สนธิสัญญาซึ่งมีผลผูกพันการเงินการคลังของประเทศ 
 - สนธิสัญญาซึ่งมีบทแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย (รัฐบัญญัติ) ของฝายนิติบัญญัติ  
 - สนธิสัญญาซึ่งมีผลกระทบตอสถานภาพของบุคคล 
 - สนธิสัญญาซึ่งมีบทสละ แลกเปลี่ยน หรือควบเขาดวยกันซ่ึงดินแดนอาณาเขต 
ดูรายละเอียดใน Article 53 de la Constitution 1958  
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ในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสขั้นตอนการเสนอเรื่องตอรัฐสภาและการไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐสภาสําหรับรางสนธิสัญญาประเภทที่ตองผานความเห็นชอบจากรัฐสภานี้ ถือเปน
เง่ือนไขประการหนึ่งของความสมบูรณของการทําสนธิสัญญาตามรัฐธรรมนูญ โดยศาลปกครองจะ
เปนองคกรที่ทําหนาที่ควบคุมตรวจสอบมิใหมีการฝาฝนกระบวนการดังกลาวในการทําสนธิสัญญา 
นักกฎหมายมหาชนเรียกหลักการนี้วา “การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของสนธิสัญญา” 
(La constitutionnalité des traités et des engagements internationaux)29

 
3.1.8 การใหความยินยอมที่จะผูกพันตามความตกลง (Expression of Consent to be 
Bound)30

 
ขั้นตอนนี้เปนกระบวนการภายนอกรัฐ ในกรณีที่รางสนธิสัญญาไมจําเปนตองไดรับ

ความเห็นชอบจากรัฐสภา ฝายบริหารสามารถแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสัญญาหรือความตก
ลงฯ ในขั้นตอนนี้ไดเอง เพราะถือเปนเร่ืองที่อยูในอํานาจของฝายบริหาร แตถาเปนสนธิสัญญา
ประเภทที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอน ฝายบริหารยอมตองขอความเห็นชอบจาก
รัฐสภากอนแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสัญญาหรือความตกลงฯ ในกรณีหลังนี้ถือวาอํานาจ
การตัดสินใจสุดทายเปนของรัฐสภา อยางไรก็ดีกฎหมายระหวางประเทศไมไดเขามากําหนด
รายละเอียดในขั้นตอนนี้ให แตละประเทศสามารถกําหนดเง่ือนไขและกระบวนการภายในของตน
ไดเอง การที่ฝายบริหารจะทําตามขั้นตอน เง่ือนไขหรือกระบวนการหรือไมนั้นเปนเร่ืองระดับ
ภายในประเทศ แตกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งในที่นี้ไดแกอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1969 ได
กําหนดวา เม่ือประเทศคูสัญญาไดแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสัญญาแลว จะยกเอาความไม
สมบูรณตามกฎหมายภายในมาเปนขออางกับคูสัญญาอีกฝายหน่ึง เพ่ือปฏิเสธการปฏิบัติตาม
สนธิสัญญาไมได31

 
สําหรับวิธีการหรือรูปแบบในการแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสัญญาหรือความตกลง

ระหวางประเทศนั้น เปนไปตามที่ประเทศคูสัญญาจะไดตกลงกัน เชน ผูแทนที่ไดรับอํานาจเต็ม

                                                 
29  René CHAPUS, Droit administratif général : Tome I, 15ème édition, Paris : Montchrestien, 2001, p.938-939. 
30 Vienna Convention 1969, Art. 11 Means of expressing of consent to be bound by a treaty 
   The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting 
a treaty, ratification, acceptance, approval or accession or by any other means, if so agree. 
   Art. 16 Exchange or deposit of instrument of ratification, acceptance, approval or accession 
   Unless the treaty otherwise provides, instruments of ratification, acceptance, approval or accession establish the 
consent of a State to be bound by a treaty upon: 
 (a) Their exchange between the contracting States; or 
 (b) Their deposit with the depository 
 (c) Their notification to the contracting States or to their depository, if so agreed. 
31  Vienna Convention 1969, Art. 27 
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ของประเทศหรือผูที่ถือวาเปนผูแทนที่มีอํานาจเต็มสามารถแสดงเจตนาใหความยินยอมที่จะ
ผูกพันตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศไดโดยการลงนาม (Signature)32 การ
แลกเปลี่ยนตราสารอันกอใหเกิดสนธิสัญญา (Exchange of Instruments Constituting a 
Treaty)33 การใหสัตยาบัน (Ratification) การยอมรับ (Acceptance) การใหความเห็นชอบ 
(Approval)34 การภาคยานุวัติ (Accession)35 หรือวิธีการอ่ืนๆ ที่ประเทศคูสัญญาจะตกลงกัน 

 
เม่ือไดแสดงเจตนาใหความยินยอมที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาหรือความตกลงฯ แลว 

สนธิสัญญายอมมีผลผูกพันคูกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศนับแตเวลาที่คูสัญญาจะไดกําหนด

                                                 
32 Vienna Convention 1969, Art. 12 Consent to be bound by a treaty expressed by signature 
   1. The consent of State to be bound by a treaty is expressed by the signature of its representative when: 
 (a) The treaty provides that signature shall have that effect; 
 (b) It is otherwise established that the negotiating State were agreed that signature should have that effect; or 
 (c) The intention of the State to give that effect to the signature appears from the full powers of its 
representative or was expressed during the negotiation. 
   2. For the purpose of paragraph 1: 
 (a) The initialling of a text constitutes a signature of the treaty when it is established that the negotiation 
States so agreed;  
 (b) The signature ad referendum of a treaty by a representative, if confirmed by his State, constitutes a full 
signature of the treaty. 
33 Vienna Convention 1969, Art. 13 Consent to be bound by a treaty expressed by an exchange of instruments 
constituting a treaty 
   The consent of States to be bound by a treaty constituted by instruments exchanged between them is expressed by 
the exchange when: 
 (a) The instruments provide that their exchange shall have that effect; or 
 (b) It is otherwise established that those States were agreed that the exchange of instruments shall have that 
effect. 
34 Vienna Convention 1969, Art. 14 Consent to be bound by a treaty expressed by ratification, acceptance or approval 
   1. The consent of State to be bound by a treaty is expressed by ratification when:  
 (a) The treaty provides for such consent to be expressed by means of ratification; 
 (b) It is otherwise established that the negotiating States were agree that ratification should be required; 
 (c) The representative of the State has signed the treaty subject to ratification; or 
 (d) The intention of the States to sign the treaty subject to ratification appears from the full powers of its 
representative or was expressed during the negotiation. 
   2. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by acceptance or approval under conditions similar to 
those which apply to ratification. 
35 Vienna Convention 1969, Art. 15 Consent to be bound by a treaty is expressed by accession 
The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by accession when: 
 (a) The treaty provides that such consent may be expressed by that State by means of accession; 
 (b) It is otherwise established that the negotiating States were agreed that such consent may be expressed 
by that State by means of accession; or 
 (c) All the parties have subsequently agreed that such consent may be expressed by that State by means of 
accession. 
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ไวในสนธิสัญญา เชน ประเทศคูสัญญาที่ตกลงแลกเปลี่ยนตราสารหรือสงมอบสัตยาบัน นับแต
เวลาที่คูสัญญาไดสงมอบสัตยาบันสารครบตามจํานวนที่กําหนดไวในสนธิสัญญา เปนตน 

 
อยางไรก็ตาม ควรทราบวาในกระบวนการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวาง

ประเทศนั้น แมประเทศคูสัญญาจะไดดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ จนไดผานการรับรองความ
ถูกตองแทจริง (Authentication) ของสนธิสัญญาในขั้นตอนที่ 3.1.6 มาแลวก็ตาม หากประเทศ
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง (โดยฝายบริหารหรือฝายนิติบัญญัติเอง) เห็นวาการแสดงเจตนาเขา
ผูกพันตามสนธิสัญญาหรือความตกลงวาดวยการคาเสรีแลวจะเกิดผลเสียหายแกประเทศชาติและ
ประชาชนอยางสําคัญ ประเทศคูสัญญาดังกลาวสามารถที่จะไมแสดงเจตนาที่จะผูกพันตามความ
ตกลงฯ (Expression of Consent to be Bound) ในขั้นตอนนี้ได เพราะสนธิสัญญาหรือความตก
ลงระหวางประเทศจะยังไมมีผลผูกพันประเทศคูสัญญา จนกวาจะไดมีการแสดงเจตนาเขาผูกพัน
ตามขั้นตอนนี้ตามวิธีการที่สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศกําหนดไว 

 
3.1.9 การทําใหสนธิสัญญามีผลบังคับเปนกฎหมายภายในรัฐ (Implementation) 
 

ขั้นตอนที่ 3.1.9 เปนขั้นตอนการดําเนินการภายในรัฐขั้นตอนสุดทาย วัตถุประสงคของ
ขั้นตอนนี้ไมใชเพ่ือใหรัฐสภามีสวนรวมกับรัฐบาลในการพิจารณารางสนธิสัญญา เน่ืองจาก
สนธิสัญญามีผลผูกพันประเทศเสร็จสิ้นแลวตั้งแตขั้นตอนที่ 3.1.8. ขั้นตอนนี้จึงเปนเพียงผล
สุดทายของการทําสนธิสัญญา คือรัฐคูสัญญาแตละฝายตองปฏิบัติการใหเปนไปตามสนธิสัญญา
โดยทําใหสนธิสัญญามีสภาพบังคับภายในประเทศของตน ในกรณีที่สนธิสัญญานั้นตองการเพียง
การประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาก็จะมีผลบังคับใชได รัฐบาลก็ดําเนินการนําสนธิสัญญาตีพิมพ
ในราชกิจจานุเบกษา แตถาหากสนธิสัญญานั้นจําเปนตองมีพระราชบัญญัติรองรับจึงจะใชบังคับ
เปนกฎหมายได รัฐบาลจะตองดําเนินการใหรัฐสภาใหความเห็นชอบแกรางพระราชบัญญัติรองรับ
สนธิสัญญาดังกลาว ซึ่งโดยหลักทั่วไปมักจะไมมีปญหาเนื่องจากรัฐสภาไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบแกสนธิสัญญานั้นมาแลว และทราบลวงหนาวาจะตองดําเนินการตรากฎหมายรองรับ
สนธิสัญญาเชนเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม หากรัฐสภาไมใหความเห็นชอบแกพระราชบัญญัติเพ่ือ
บังคับการใหเปนไปตามสนธิสัญญาไมวาโดยเหตุผลใด ก็จะทําใหสนธิสัญญานั้นไมมีผลบังคับ
ภายในรัฐ แตในทางระหวางประเทศอาจทําใหรัฐนั้นผิดสนธิสัญญาตอรัฐคูสัญญาและตองรับผิด
ชดใชคาเสียหายแกรัฐคูสัญญา 

 
ดังนั้นเม่ือถึงขั้นตอนนี้รัฐสภาของประเทศตางๆ จึงมักยินยอมใหความรวมมือกับฝาย

บริหารและผานกฎหมายอนุวัติการตามสนธิสัญญาตามที่ฝายบริหารรองขอโดยหลีกเลี่ยงไดยาก
อีกทั้งไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในสนธิสัญญาไปเปนอยางอ่ืนได  
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โดยเหตุนี้ ปจจุบันรัฐสภาของประเทศที่เปนกรณีศึกษา เชนประเทศออสเตรเลีย จึงได
เรียกรองใหรัฐสภาและประชาชนมีโอกาสใหคําปรึกษาหารือแกฝายบริหารใหมากขึ้นตั้งแตขั้น
ตอนตนๆ ในกระบวนการทําสนธิสัญญาบางประเภทที่เห็นวามีความสําคัญ 

 
นอกจากนี้ หากกลาวโดยเฉพาะสําหรับปญหาของประเทศไทย คณะผูวิจัยเห็นวาใน

บรรดาสนธิสัญญาทั้ง 3 ประเภทซึ่งจะตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภาดังกลาวขางตนน้ัน 
สนธิสัญญาประเภทที่ (3) “หนังสือสัญญาประเภทที่จะตองมีพระราชบัญญัติมารองรับเพ่ือใหการ
เปนไปตามสัญญา” นับวามีปญหามากที่สุด เน่ืองจากนักกฎหมายไทยสวนใหญเห็นวา หากมี
กฎหมายภายในรองรับสนธิสัญญาประเภทน้ีเพียงพอแลวหรือหากยังไมมีกฎหมาย แตฝาย
บริหารสามารถออกกฎหมายลําดับรองมาบังคับใชไดเองโดยไมตองอาศัยพระราชบัญญัติ ฝาย
บริหารก็สามารถแสดงเจตนาเขาผูกพันตามรางสนธิสัญญาไดทันที โดยไมจําเปนตองขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภา เพราะไมมีกรณีที่รัฐบาลจะตองขอใหรัฐสภาตราพระราชบัญญัติแปลงสภาพ
ของสนธิสัญญาจากที่เปนกฎหมายภายนอกรัฐเขามาใชบังคับเปนกฎหมายภายใน 

 
คณะผูวิจัยเห็นวา ความเห็นดังกลาวเปนการนําขั้นตอนสองขั้นตอนมาผสมปะปนกัน 

คือขั้นตอนที่ 3.1.7 การขอความเห็นชอบรางสนธิสัญญาจากรัฐสภา และขั้นตอนที่ 3.1.9 การ
แปลงสภาพสนธิสัญญาเปนกฎหมายภายในโดยการตราพระราชบัญญัติรองรับ ทั้งที่โดย
เจตนารมณตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540 แลว ตองการใหขั้นตอนที่ 3.1.7. กับขั้นตอนที่ 3.1.9. 
แยกตางหากจากกันและตองดําเนินการทีละขั้นตอนตามลําดับใหถูกตองครบถวน (ถาเขาลักษณะ
ที่รัฐธรรมนูญกําหนด) เพราะเหตุวาแตละขั้นตอนมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน (3.1.7 เพ่ือเปด
โอกาสใหรัฐสภาเขารวมกับรัฐบาลในการตัดสินใจวาควรผูกพันตามรางสนธิสัญญาหรือไม กับ 
3.1.9 เพ่ือแปลงสภาพสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันแลวใหมีสภาพบังคับเปนกฎหมายภายใน) มี
วิธีการดําเนินงานที่แตกตางกัน (3.1.7 เปนการพิจารณารวมกันของทั้งสองสภาตามมาตรา 193 
(15) สวน 3.1.9 เปนการพิจารณารางพระราชบัญญัติตามปกติ ซึ่งดําเนินการทีละสภาโดยเริ่มตน
ที่สภาผูแทนราษฎรกอน) และประการสุดทาย มีสิ่งซ่ึงเปนวัตถุในการพิจารณาที่แตกตางกัน 
(3.1.7 วัตถุในการพิจารณาไดแกรางสนธิสัญญา สวน 3.1.9 วัตถุในการพิจารณา คือราง
พระราชบัญญัติ สวนรางสนธิสัญญาหากจะมีการเสนอรวมเขาไปดวยก็เปนเพียงเอกสาร
ประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติของฝายนิติบัญญัติ)  

 
สวนการที่คณะผูวิจัยเห็นวารัฐธรรมนูญฯ มีเจตนารมณเชนนั้น ดวยเหตุผลสําคัญ 2 

ประการ ดังนี้ 
(1) การที่รัฐสภาเปนผูพิจารณาเห็นชอบรางสนธิสัญญากอนที่รัฐบาลจะไปผูกพันดวย

นั้น ก็เพ่ือปองกันมิใหรัฐบาลบีบบังคับรัฐสภาโดยทางออมใหจําเปนตองอนุมัติกฎหมายตามที่
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รัฐบาลรองขอโดยอาศัยสนธิสัญญาที่รัฐบาลไปลงนามผูกพันกับตางประเทศแลวมาเปนเง่ือนไขใน
การออกกฎหมายของรัฐสภา 

(2) การที่รัฐสภาไดพิจารณาเห็นชอบกับรางสนธิสัญญากอนการพิจารณารางกฎหมาย
รองรับสนธิสัญญา เปนการผูกมัดรัฐสภาวารัฐสภาจะตองเห็นชอบดวยกับหลักการของราง
กฎหมายรองรับสนธิสัญญานั้นในภายหลังโดยปริยาย 
 
3.1.10 การจดทะเบียนสนธิสัญญากับสหประชาชาติ 
 

กระบวนการนี้เปนกระบวนการระดับระหวางประเทศ การจดทะเบียนสนธิสัญญากับ
สหประชาชาติเพ่ือประโยชนในการเก็บและเผยแพรในทางระหวางประเทศวามีประเทศใดไดทํา
สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศกับประเทศใดบาง และเพ่ือใหสามารถใชสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศนั้นกลาวอางในศาลระหวางประเทศได กรณีที่ไมมีการจดทะเบียน
กับสหประชาชาติ รัฐคูสัญญาไมสามารถใชยืนยันในศาลเมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นระหวางกัน 

 
โดยสรุป กระบวนการในการทําสนธิสัญญานั้นมีขั้นตอนซึ่งเกี่ยวพันทั้งในระดับระหวาง

ประเทศและระดับภายในประเทศ โดยในขั้นตอนที่ 3.1.3. การเจรจา, 3.1.4. การวางโครงราง, 
3.1.5. การยอมรับ, 3.1.6. การรับรองความถูกตองแทจริง, 3.1.8. การแสดงเจตนาผูกพัน และ 
3.1.10. การจดทะเบียนสนธิสัญญา นั้นเปนกระบวนการในระดับระหวางประเทศซึ่งรัฐตางๆ มี
แบบแผนอยางเดียวกัน สวนขั้นตอนที่ 3.1.1. การริเร่ิม, 3.1.2. การตัดสินใจ 3.1.7. การขอความ
เห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติกอนการแสดงเจตนาผูกพันตามสนธิสัญญา และ 3.1.9  การทําให
สนธิสัญญามีสภาพบังคับเปนกฎหมายภายในรัฐ เปนกระบวนการภายในของแตละประเทศ 
กระบวนการภายในประเทศเหลานี้นี่เองที่กฎหมายระหวางประเทศไมสามารถกาวลวงไดจึงไมได
กําหนดเงื่อนไขหรือวิธีการไว เน่ืองจากเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายใน
ที่ประเทศซึ่งมีอํานาจอธิปไตยของตนเองสามารถกําหนดกระบวนการในการทําสนธิสัญญาของ
ตนเองได 

 
อยางไรก็ดี จากการศึกษาวิจัยกระบวนการดังกลาวของประเทศตางๆ ซึ่งเปน

กรณีศึกษาพบวา รัฐสภาและองคการภาคประชาชนอาจเขามามีสวนรวมกับรัฐบาลทั้งในเชิงบวก 
(positive) คือการใหคําปรึกษาหารือ การใหขอมูลและขอคิดเห็นตางๆ แกฝายบริหาร และในเชิง
ลบ (negative) ไดแกการตรวจสอบจนกระทั่งถึงการไมใหความเห็นชอบแกรัฐบาลในการทํา
สนธิสัญญาตั้งแตขั้นตอนการตัดสินใจหรือการเจรจาตอรอง ไมใชในขั้นตอนการทําใหสนธิสัญญา
มีสภาพบังคับเปนกฎหมายอันเปนขั้นตอนของการปฏิบัติการใหเปนไปตามสนธิสัญญา 
(Implimentation) ดังจะกลาวตอไป 
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3.2 กระบวนการในการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศของประเทศที่เปน
กรณีศึกษา 

 
เม่ือไดศึกษากระบวนการในการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ

โดยทั่วไปแลว ตอไปน้ีจะไดศึกษากระบวนการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามลําดับ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกระบวนการทําความตกลงวาดวยการคาเสรี ทั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหาแนวทางที่
เหมาะสมในการนําเสนอกระบวนการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการทําความตกลงวาดวยการคาเสรี ใหกับประเทศไทย  

 
3.2.1 กระบวนการทําความตกลงวาดวยการคาเสรี ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
แมวาการทําสนธิสัญญาโดยทั่วไปของสหรัฐอเมริกาจะมีกระบวนการที่ไมแตกตางจาก

กระบวนการทําสนธิสัญญาของประเทศอื่นมากมายนัก36 แตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามี
การแบงแยกประเภทสนธิสัญญาไวอยางชัดแจงเปน 2 ประเภท ไดแก สนธิสัญญา (Treaty) อยาง
หนึ่ง และความตกลงระหวางประเทศ (Agreement) ที่เปนอํานาจของฝายบริหารโดยเฉพาะ     
อีกอยางหนึ่ง  

 
ผลของการกําหนดแบงแยกสนธิสัญญาและความตกลงระหวางประเทศใหแตกตางกัน 

ทําใหตองกําหนดกระบวนการทําสนธิสัญญากับตางประเทศออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
กระบวนการทําสนธิสัญญา และ กระบวนการทําความตกลง ที่เปนอํานาจของฝายบริหาร
โดยเฉพาะ ยิ่งไปกวานั้นประเทศสหรัฐอเมริกาไดตรากฎหมายวาดวยการเจรจาทางการคา ค.ศ.
2002 (Trade Promotion Act 2002) อีกสวนหนึ่งเพื่อเปนกรอบและเงื่อนไขแกฝายบริหารในการ
เจรจาและทําความตกลงทางการคากับนานาประเทศ ดังน้ัน เร่ืองกระบวนการทําสนธิสัญญาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงอาจแบงออกไดเปน 3 ประเภทดวยกัน ดังนี้ 

1) การทําสนธิสัญญา (Treaty Making Process) 
2) การทําความตกลงระหวางประเทศที่ เปนอํานาจของฝายบริหารโดยเฉพาะ 

(Agreement Making Process) 
                                                 

36  การเจรจาตกลงทําสนธิสัญญาโดยปกติกระทําโดยตวัแทนจากฝายบริหาร (Executive Branch) ที่ไดรับมอบหมายจาก
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยผานทางคณะรัฐมนตรี Secretary of State หรือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ที่จะ
จัดตั้งคณะผูแทนเจรจา ซ่ึงประกอบดวยเจาหนาที่ของรัฐและตัวแทนภาคเอกชน ที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องที่จะเจรจาทําความตก
ลงระหวางกัน เชน โทรคมนาคม การคา การขนสงทางเรือ ส่ิงแวดลอม รายละเอียดการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวาง
ประเทศมีกําหนดไวใน “คูมือความสัมพันธกับตางประเทศ” (Foreign Affairs Manual, Circular 175) ซ่ึงคูมือฉบับน้ียังไดสรุป
เกี่ยวกับเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดไวสําหรับการทําความตกลงระหวางประเทศและสําหรับสนธิสัญญา รวมทั้งยังไดแยก
ความแตกตางระหวางสัญญาในทางระหวางประเทศทั้งสองนั้นดวย รายละเอียดดู The International Law : The Treaty-Making 
Process, (http://homepage.gallaudet.edu/ David.Penna/Trtymake.htm)  
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3) การทําความตกลงระหวางประเทศในกรอบของกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคา 
ค.ศ.2002 (Trade Promotion Act 2002) 

 
การทําสนธิสัญญา (Treaty Making Process) 
 

ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา สนธิสัญญาหมายถึงความตกลงระหวางประเทศที่ทําขึ้น
โดยคําแนะนําและความเห็นชอบของสภาสูง37 หรือสนธิสัญญาที่มีสถานะเทียบเทากับกฎหมาย
ของสหพันธรัฐ 

 
กระบวนการในการทําสนธิสัญญา มีขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้ 
(1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (Secretary of State) เปนผูมีอํานาจใน

การเจรจา โดย Department of State จะสงบัญชีสนธิสัญญาสําคัญๆ ที่จะเจรจาตามเวลาที่
กําหนดตอคณะกรรมาธิการความสัมพันธตางประเทศ วุฒิสภา (Senate Foreign Relations 
Committee) และ คณะกรรมาธิการความสัมพันธระหวางประเทศ สภาผูแทนราษฎร (House 
International Relations Committee) เพ่ือกําหนดความชัดเจนในการเจรจา โดยสมาชิกหรือ
คณะกรรมาธิการ หรือ เจาหนาที่ฝายบริหารเปนองคกรริเร่ิมการใหคําปรึกษาในเรื่องแบบหรือ
เน้ือหาของสนธิสัญญาแกรัฐมนตรีตามความจําเปน 

(2) ผูแทนของสหรัฐอเมริกาทําการเจรจากับผูแทนการเจรจาของตางประเทศ โดยการ
เจรจาของผูแทนการเจรจาของสหรัฐ เปนไปตามกรอบที่วุฒิสภากําหนด (subject to Senate 
Confirmation) 

(3) เม่ือประเทศคูเจรจาเห็นตองตรงกันในเนื้อหาและวัตถุประสงคของสนธิสัญญา จึง
จัดใหมีการลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของสหรัฐและผูแทนของประเทศ
คูสัญญา การลงนามในขั้นตอนนี้ยังไมถือเปนการสรางความผูกพันหรือเปนการแสดงเจตนาเขา
ผูกพันตามสนธิสัญญา เปนเพียงการลงนามรับรองความถูกตองและยอมรับวาสนธิสัญญาที่ลง
นามนั้นเปนไปตามที่ไดตกลงกัน38

(4) ประธานาธิบดีนําสนธิสัญญาเสนอตอวุฒิสภา ในกรณีนี้กระบวนการทําสนธิสัญญา
ดําเนินตอไปตามขอ (5) หากประธานาธิบดีไมนําสนธิสัญญาเสนอตอวุฒิสภา ถือเปนการสิ้นสุด
กระบวนการ 

(5) คณะกรรมาธิการวาดวยความสัมพันธระหวางประเทศ วุฒิสภา พิจารณา
สนธิสัญญาและทํารายงานพรอมมติที่ประชุมตอวุฒิสภา วาการใหสัตยาบันสนธิสัญญาควรจะมี
การกําหนดเงื่อนไขหรือตั้งขอสงวนอยางไรหรือไม เพ่ือดําเนินกระบวนการตอไปตามขอ (6) หาก

                                                 
37  Art. 2 sec. 2 clause 2 of the Constitution 
38  The International Law: The Treaty-Making Process, (http://www.homepage.gallaudet.edu/David.Penna/ Trymake.htm) 
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คณะกรรมาธิการวาดวยความสัมพันธระหวางประเทศ วุฒิสภา ไมทํารายงานเสนอตอวุฒิสภา ถือ
เปนการยุติกระบวนการทําสนธิสัญญา 

(6) วุฒิสภาพิจารณาสนธิสัญญาและรายงานพรอมมติที่ประชุมของคณะกรรมาธิการวา
ดวยความสัมพันธระหวางประเทศ เม่ือวุฒิสภาใหความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมาธิการฯ วา
การใหสัตยาบันแกสนธิสัญญาจะมีเง่ือนไขอยางไรหรือไม โดยเสียงขางมาก 2 ใน 3 ของวุฒิสภาที่
เขาประชุมแลว39 ใหเสนอตอประธานาธิบดีเพ่ือพิจารณาลงนามในสัตยาบันสารตอไป 

(7) หากวุฒิสภาไมพิจารณาสนธิสัญญา หรือพิจารณาแลวเห็นวาควรสงกลับไปให
คณะกรรมาธิการวาดวยความสัมพันธระหวางประเทศ วุฒิสภา พิจารณาใหม หรือกรณีที่คะแนน
เสียงที่ใหความเห็นชอบของวุฒิสภาไมถึง 2 ใน 3 สนธิสัญญาจะถูกสงกลับมาที่คณะกรรมาธิการฯ 
เพ่ือพิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีนี้ใหนํากระบวนการในขอ (6) มาใชโดยอนุโลม 

ประธานาธิบดีสามารถพิจารณาดําเนินการได ดังนี้ 
ก) ลงนามในสัตยาบันสาร และดําเนินการตามกระบวนการตอไป หรือ 
ข) ประธานาธิบดีเจรจากับประเทศคูสัญญา ภายใตเง่ือนไขที่กําหนดไวโดยวุฒิสภา 

แลวสงเรื่องกลับใหคณะกรรมาธิการวาดวยความสัมพันธระหวางประเทศพิจารณาใหม หรือลง
นามในสัตยาบันสารภายหลังการเจรจา 

ค) ประธานาธิบดีไมลงนามในสัตยาบันสาร ในกรณีนี้ถือเปนการยุติกระบวนการ 
(8) ในกรณีของสนธิสัญญาทวิภาคี ประธานาธิบดีอาจแลกเปลี่ยนหรือไมแลกเปลี่ยน

สัตยาบันสารกับประเทศคูสัญญา หากมีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร สนธิสัญญาเกิดขึ้นมีผล
ผูกพันตามกฎหมายระหวางประเทศ หากประธานาธิบดีไมแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร สนธิสัญญา
ไมเกิดขึ้น จึงไมมีผลผูกพันใดๆ ถือวากระบวนการทําสนธิสัญญาสิ้นสุดลง 

 
สวนกรณีของการทําสนธิสัญญาพหุภาคี มีกระบวนการอยางเดียวกันกับสนธิสัญญาทวิ

ภาคี หากแตตางกันในกรณีของการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารเปนการสงสัตยาบันสารไปตามที่
กําหนดในสนธิสัญญา เชน สนธิสัญญากําหนดวาสนธิสัญญาจะมีผลบังคับใชเม่ือมีการสงสัตยาบัน
สารครบตามจํานวนที่กําหนดในสนธิสัญญา ในกรณีนี้สนธิสัญญาจะมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ระหวางประเทศเมื่อประเทศภาคีทั้งหลายสงสัตยาบันสารครบจํานวน 

(9) ประธานาธิบดีประกาศการมีผลบังคับใชของสนธิสัญญาใหเปนกฎหมายภายในรัฐ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39  The US Constitution of State, Art. II, sec. 2, para 2 
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การทําความตกลงระหวางประเทศที่เปนอํานาจของฝายบริหารโดยเฉพาะ (Agreement 
Making Process) 
 

ในกรณีของการทําความตกลงระหวางประเทศที่เปนอํานาจของฝายบริหารโดยเฉพาะ
โดยไมตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา หรือที่รูจักกันในชื่อของ “Executive Agreement” นั้น มี
กระบวนการที่แตกตางไปจากกระบวนการทําสนธิสัญญา (Treaty) ดังกลาวขางตน คือ 

(1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (Secretary of State) เปนผูมีอํานาจใน
การเจรจา Department of State สงบัญชีความตกลงระหวางประเทศสําคัญๆ ที่จะเจรจาตามเวลา
ที่กําหนดตอคณะกรรมาธิการความสัมพันธตางประเทศวุฒิสภา (Senate Foreign Relations 
Committee) และคณะกรรมาธิการความสัมพันธระหวางประเทศ สภาผูแทนราษฎร (House 
International Relations Committee) เพ่ือกําหนดความชัดเจนในการเจรจา โดยสมาชิกหรือ
คณะกรรมาธิการ หรือเจาหนาที่ฝายบริหารเปนองคกรริเริ่มการใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในเร่ือง
แบบหรือเน้ือหาของความตกลงฯ ตามความจําเปน 

(2) ผูแทนการเจรจาของสหรัฐอเมริกาดําเนินการเจรจากับผูแทนประเทศอื่น หรือ
ประเทศอ่ืนๆ ขึ้นอยูกับวาเปนการทําความตกลงแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี 

(3) ผูแทนการเจรจาเห็นชอบในเนื้อหาและวัตถุประสงคของความตกลงฯ รัฐมนตรีวา 
การกระทรวงการตางประเทศมอบอํานาจลงนามในความตกลงฯ แกผูแทนการเจรจา 

(4) ผูแทนการเจรจาลงนามในความตกลงระหวางประเทศ 
(5) การแสดงเจตนาเขาผูกพันตามความตกลงระหวางประเทศ จะเปนไปตามประเภท

ของความตกลงฯ 3 ลักษณะ ไดแก 
(5.1) ความตกลงระหวางประเทศที่อยูในอํานาจของประธานาธิบดีโดยเฉพาะ

ตามรัฐธรรมนูญ (Sole Executive Agreement) โดยไมตองขอความเห็นชอบหรือการมีสวนรวม
ของสภาคองเกรส ซึ่งประธานาธิบดีสามารถกระทําไดเฉพาะเรื่องการกระทําในฐานะผูนําของ
กองทัพและผูนําทูตานุทูตเทานั้น 

(5.2) ความตกลงระหวางประเทศที่กําหนดอยางชัดแจงวาตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภาคองเกรสแหงสหรัฐอเมริกา (Agreement Pursuant to Treaty) กรณีนี้ถือเปน
ขอยกเวนของความตกลงฯ กลุมน้ี 

(5.3) ความตกลงระหวางประเทศที่สภาคองเกรสตองตรากฎหมายเพื่อใหอํานาจ
แกประธานาธิบดีในการทําความตกลงฯ หรือความตกลงระหวางประเทศที่ตองเสนอตอสภาคอง
เกรสกอนหรือหลังการเจรจาและไดรับความเห็นชอบโดยเสียงขางมากธรรมดา (Congressional 
Executive Agreement) ในกรณีนี้ หากความตกลงฯไมไดรับความเห็นชอบจากสภาคองเกรสและ
ไมมีผลบังคับใชแลว ยอมเปนการยุติกระบวนการทําความตกลงฯ 
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อยางไรก็ตาม ความตกลงระหวางประเทศบางฉบับอาจอยูภายใตอํานาจในการทําความ
ตกลงฯ มากกวาหนึ่งประเภทได 

(6) ความตกลงระหวางประเทศมีผลผูกพันตามกฎหมายระหวางประเทศตามเวลา หรือ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในความตกลงฯ 

(7) ประธานาธิบดีนําความตกลงระหวางประเทศเสนอตอสภาคองเกรสเพื่อทราบ 
ภายใน 60 วันหลังจากที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช 
 
การทําความตกลงระหวางประเทศในกรอบของกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคา ค.ศ.
2002 (Trade Promotion Act 2002) 

 
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการกําหนดกระบวนการรายละเอียดหรือเง่ือนไขพิเศษเพื่อ

กําหนดกรอบในการทํางานไวในกฎหมายเฉพาะสําหรับฝายบริหารเมื่อตองการทําความตกลง
ระหวางประเทศบางประเภท กฎหมายที่วานี้ไดแกกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคา ค.ศ.2002 
(Trade Promotion Act 2002: TPA) ซึ่งกําหนดกรอบอํานาจในการเจรจาทางการคาใหแกฝาย
บริหาร 

รางกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคา40 ผานความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาประกาศเปนกฎหมายเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2002 เพ่ือวางกรอบในการทํา Bipartisan 
Trade Agreement กฎหมายฉบับน้ีใหอํานาจ แกประธานาธิบดีในการใชอํานาจบริหารในการ
เจรจาความตกลงทางการคา41โดยการปรึกษากับสภาคองเกรส (Congress)  

 
ประเด็นสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับการทําความตกลงระหวางประเทศวาดวยการคาเสรี นั้น 

ปรากฏอยูใน Division B - Bipartisan Trade Promotion Agreement (Bipartisan Trade 
Promotion Act of 2002) ซึ่งสามารถแบงเปน 4 เรื่องสําคัญ คือ 

1) วัตถุประสงคในการเจรจาการคา 
2) อํานาจในการทําความตกลงทางการคา 

                                                 
40  นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายการคาสําคัญหลายฉบับ ไดแก Smoot-Hawley Act (Tariff Act 1930), Reciprocal 
Trade Agreement Act of 1934, Trade Agreement Act of 1979, Omnibus Trade and Competitive Act of 1998 และ Trade 
Act of 2002 ซ่ึง Trade Act 2002 เปนกฎหมายที่มีบทบาทสําคัญตอการทําความตกลงวาดวยการคาเสรี  
41 กฎหมายวาดวยการคาฉบับน้ี แบงเปน 5 เร่ืองสําคัญๆ ดังน้ี  
Division A - Trade Adjustment Assistance (TAA) 
Division B - Bipartisan Trade Promotion Agreement / Bipartisan Trade Promotion Act of 2002 
Division C - Andean Trade Preference Act 
Division D - Extension of Certain Preferential Trade, Treatment and other Provision 
Division E - Miscellaneous Provision 
 โดยทั้ง 5 เร่ืองเปนการกําหนดถึงประโยชนทางการคาสําหรับกลุมประเทศ Andean (ATPA) Caribbean และ Central 
American (CBERA) และ อาฟริกา (AGOA) โดยการขยายและวางระบบการใหสิทธิประโยชนทางการคาใหม 
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3) การขอคําปรึกษาและการประเมิน 
4) การบังคับใชความตกลงทางการคา 

 
วัตถุประสงคในการเจรจาการคา (Trade Negotiating Objectives) 
 

มาตรา 2102 TPA กําหนดวัตถุประสงคในการเจรจาการคา42 หลักการในการเจรจา
การคาเฉพาะดาน43 เพ่ือเปนแนวทางในการเจรจาการคากับประเทศอื่นและการปฏิบัติตาม
พันธกรณีภายใตกรอบของความตกลงรอบอุรุกวัย การกําหนดแนวทางแกประธานาธิบดีในการ
เจรจาการคาเพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันทางการคาของสหรัฐในเวทีเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ44 โดยเฉพาะในกรอบขององคการการคาโลก (World Trade Organisation) และองคการ
แรงงานระหวางประเทศ (International Labor Organisation) 

 
ในมาตรานี้ยังไดกําหนดถึงกระบวนการขอคําปรึกษา45 ที่ผูแทนการเจรจาการคาของ

สหรัฐอเมริกาตองขอคําปรึกษาจากสภาคองเกรส โดยคํานึงถึงความเหมาะสมดานเวลาและ
สถานการณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเรื่องที่จะขอคําปรึกษาดวย เชน การเจรจาเรื่องสินคาเกษตรตองขอ
คําปรึกษากอนเร่ิมการเจรจา นอกจากนี้ วัตถุประสงคของการเจรจาทางการคายังคํานึงถึงการ
ปฏิบัตติามพันธกรณีภายใตความตกลงรอบอุรุกวัยดวย46

 
 
 
 
 

                                                 
42  Sec. 2102 (a) Trade Negotiating Objectives 
43  Sec. 2102 (b) Principal Trade Negotiating Objectives ไดแก การลดอุปสรรคและการบิดเบือนทางการคา (Trade Barriers 
and Distortions) การคาบริการ (Trade in Services) การลงทุนจากตางชาติ (Foreign Investment) ทรัพยสินทางปญญา 
(Intellectual Property) ความโปรงใสในการคา (Transparency) การตอตานการคอรรัปชั่น (Anti-Corruption) การปรับปรุง
องคการการคาโลกและความตกลงทางการคาในลักษณะพหุภาคี (Improvement of the WTO and Multilateral Trade 
Agreements) ขอบังคับในทางปฏิบัติ (Regulatory Practices) พาณชิยอิเล็คทรอนิคส (Electronic Commerce) การคาสินคา
เกษตรในลักษณะตางตอบแทน (Reciprocal Trade in Agriculture) แรงงานและสิ่งแวดลอม (Labor and Environment) การระงับ
ขอพิพาทและการบังคับใช (Dispute Settlement and Enforcement) การขยายการเจรจาเรื่องอื่นๆ ภายใตกรอบการเจรจาของ
องคการการคาโลก (WTO Extended Negotiations) ไดแก การเจรจาการคาเครื่องบิน (Trade in Civil Aircraft) และ การเจรจา
เร่ืองหลักเกณฑวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (Rule of Origin) กฎหมายวาดวยการเยียวยาทางการคา (Trade Remedy Laws) ภาษี
สินคาชายแดน (Border Taxes) การเจรจาการคาดานสิ่งทอ (Textile Negotiations) การใชแรงงานเด็ก (Worst Forms of Child 
Labor) 
44 Sec. 2102 (c) Promotion of Certain Priorities 
45 Sec. 2102 (d) Consultation 
46 Sec. 2102 (e) Adherence to Obligations under Uruguay Round Agreement 
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อํานาจในการทําความตกลงทางการคา (Trade Agreement Authority) 
 

ในเรื่องอํานาจของประธานาธิบดีในการทําความตกลงทางการคาระหวางประเทศ47 
(Trade Agreement Authority) เปนการกําหนดกรอบอํานาจในการทําความตกลงทางการคาแก
ประธานาธิบดีใน 4 เรื่อง ดังนี้ 

1) อํานาจในการทําความตกลงเกี่ยวกับอุปสรรคทางภาษีศุลกากร (Agreement 
Regarding Tariff Barriers)48

2) อํานาจในการทําความตกลงเกี่ยวกับอุปสรรคทางภาษีศุลกากรและไมใชภาษี
ศุลกากร (Agreements Regarding Tariff and Non Tariff Barriers)49

3) Extension Disapproval Process for Congressional Trade Authorities 
Procedures50

4) การริเริ่มการเจรจาการคา (Commencement of Negotiations)51

 
อํานาจในการทําความตกลงเกี่ยวกับอุปสรรคทางภาษีศุลกากร  (Agreements Regarding Tariff 
Barriers) 

 
กฎหมายในสวนน้ีไดวางหลักการทั่วไปในการทําความตกลงเกี่ยวกับอุปสรรคทางภาษี

ของประธานาธิบดีไววา ประธานาธิบดีมีอํานาจอยางไรในการทําความตกลงฯ กลาวคือ เม่ือ
ประธานาธิบดีเห็นวาอัตราภาษีที่มีอยู หรือขอจํากัดการนําเขาสินคาของตางประเทศหรือของ
สหรัฐอเมริการับภาระหนักเกินไปและเปนการจํากัดการคาระหวางประเทศมากเกินไป และเม่ือ
พิจารณาตามวัตถุประสงค นโยบาย สิทธิพิเศษและเปาหมายในการสงเสริมการทําความตกลง
เกี่ยวกับการคาแลว ประธานาธิบดีสามารถทําความตกลงทางการคากับตางประเทศภายใต
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการคา ค.ศ.2002 ไดใน 2 กรณีดวยกัน ดังนี้ 

(1) ทําความตกลงฯ ไดกอนวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 หรือ 
(2) ทําความตกลงฯ ไดกอนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 หากกระบวนการใชอํานาจใน

การทําความตกลงทางการคารวมถึงการทําใหกฎหมายรองรับความตกลงฯ นั้นมีผลบังคับใช 
(Extension Disapproval Process for Congressional Trade Authorities Procedures)52 และ 
ประธานาธิบดีสามารถออกประกาศ 

(ก) ปรับ (Modification) หรือคงไว (Continuance) ซึ่งอัตราภาษีที่มีอยูเดิม 

                                                 
47 Sec. 2103 Trade Agreements Authority 
48 Sec. 2103 (a) Agreements Regarding Tariff Barriers 
49 Sec. 2103 (b) Agreement Regarding Tariff and Non-tariff Barriers 
50 Sec. 2103 (c) Extension Disapproval Process for Congress Trade Authorities Procedures 
51 Sec. 2103 (d) Commencement of Negotiations 
52 มาตรา 2103 (c) Subsection C  
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(ข) คงไวซึ่งสภาพการปลอดภาษีหรือทางปฏิบัติดานศุลกากรที่ใชบังคับอยู 
(ค) เพ่ิมภาษี เม่ือเห็นวาเปนเรื่องที่จําเปนและเหมาะสมในการทําใหความตกลง

ทางการคาระหวางประเทศบรรลุผล 
 

ทั้งน้ี ประธานาธิบดีมีหนาที่แจงใหสภาคองเกรสทราบถึงเจตนาที่จะเขาทําความตกลง
ทางการคา 

 
ประธานาธิบดีสามารถมีประกาศปรับ คงไว หรือเพิ่มภาษี ตามขอ (ก) ถึง (ค)ไดตราบ

เทาที่ไมถูกจํากัดตามขอจํากัด (Limitations)53 ของมาตรานี้ ไมเขาขอจํากัดเรื่องการลดอัตราภาษี
โดยรวม (Aggregate Reduction)54 และขอยกเวนตามการแบงกลุมสินคา (Exempt from 
Staging)55 ขอจํากัดอ่ืนๆ (Other Limitations)56

 
ในการคํานวณการลดภาษีโดยรวม (Aggregate Reduction) และขอยกเวนตามการ

แบงกลุมสินคา (Exempt from Staging) ประธานาธิบดีสามารถเลือกใชวิธีการที่งายกวาในการคิด
คํานวณภาษี ตามมาตรา 2103 (a) (4)57

 

                                                 
53 Sec. 2103 (a) (2) Limitations กฎหมายฉบับน้ีกําหนดขอจํากัดบางประการแกประธานาธบิดีในการออกประกาศ ดังน้ี 
 1. การประกาศลดอัตราภาษีใดๆ ที่มีอยูในวันที่กฎหมายฉบับน้ีมีผลบังคับใชใหเหลือนอยกวารอยละ 50 ทั้งน้ี ไมรวม
สินคาที่มีอัตราเรียกเก็บภาษีไมเกินรอยละ 5 ในวันที่กฎหมายฉบับน้ีมีผลบังคับใช 
 2. การประกาศลดอัตราภาษีต่ํากวาอัตราที่กําหนดในการนําเขาสินคาเกษตรออนไหว ตามความตกลงฯ ในการเจรจา
รอบอุรุกวัย 
 3. การประกาศเพิม่อัตราภาษีขางตน ในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในวันที่กฎหมายฉบับน้ีมีผลบังคับใช 
54  Sec. 2103 (a) (3) (A) Aggregate Reduction 
 Except as provided in subparagraph (B), the aggregate reduction in the rate of duty on any article which is in 
effect on any day pursuant to a trade agreement entered into under paragraph (1) shall not exceed the aggregate 
reduction which would have been in effect on such day if- 
 (i) a reduction of 3 percent ad valorem or a reduction of one-tenth of the total reduction, whichever is greater, 
had taken effect on the effective date of the first reduction proclaimed under paragraph (1) to carry out such agreement 
with respect to such article; and 
 (ii) a reduction equal to the amount applicable under clause (i) had taken effect at 1-year intervals after the 
effective date of such first reduction. 
55  Sec. 2103 (a) (3) (B) Exemption from Staging 
   No staging is required under subparagraph (A) with respect to a duty reduction that is proclaimed under paragraph 
(1) for an article of kind that is not produced in the United States.  The United States International Trade Commission 
shall advice the President of the identity of Articles that may be exempted from staging under this subparagraph. 
56  Section 2103 (a) (5) 
57  Section 2103 (a) (4) Rounding- If the President determines that such action will simplify the computation of 
reductions under paragraph (3), the President may round an annual reduction by an amount equal to the lesser of the 
difference between the reduction without regard to this paragraph and the next lower whole number; or one half of 1 
percent ad valorem 
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นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสามารถประกาศปรับอัตราภาษีหรืออัตราการลดภาษี ตามที่
กําหนดในมาตรา 2 (5) ตารางที่ 20 ของ The Uruguay Round Agreement Act การปรับภาษี
ศุลกากรอื่นๆ (Other Tariff Modifications)58  

 
อยางไรก็ตาม กฎหมายฉบับน้ีไมมีจํากัดหรือสงผลกระทบตออํานาจของประธานาธิบดี

ที่มีอยูตามมาตรา 111 (b) The Uruguay Round Agreements Act (19 U.S.C. 3521 (b))59

 
อํานาจในการทําความตกลงเกี่ยวกับอุปสรรคทางภาษี และไมใชภาษีศุลกากร (Agreements 
Regarding Tariff and Non Tariff Barriers) 

 
กฎหมายฉบับน้ีไดกําหนดหลักการทั่วไปและเงื่อนไขวาดวยการใชอํานาจของ

ประธานาธิบดี ในการทําความตกลงเกี่ยวกับอุปสรรคที่ไมใชภาษีศุลกากร ดังนี้ 
 
เม่ือประธานาธิบดีเห็นวาภาษีที่มีอยู หรือขอจํากัดการนําเขาสินคาของตางประเทศหรือ

ของสหรัฐเอง อุปสรรคทางการคาอ่ืนๆ การบิดเบือนทางการคา หรือกรณีการคาระหวางประเทศ
กอใหเกิดภาระมากเกินไปหรือเกิดขอจํากัดทางการคากับตางประเทศของสหรัฐ หรือกอใหเกิด
ผลเสียตอเศรษฐกิจของประเทศ60 ประธานาธิบดีสามารถเจรจาตกลงกับตางประเทศในการขจัด
อุปสรรค ขอจํากัดหรือการบิดเบือนทางการคา เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย เปาหมายและ
สิทธิพิเศษตางๆ ไมวาจะเปนการลดหรือยกเลิกภาษี การขจัดการควบคุม อุปสรรค การบิดเบือน
ทางการคาตางๆ รวมถึงการหามสรางขอจํากัดที่จะเปนอุปสรรคหรือบิดเบือนทางการคาอ่ืนๆ61

 
กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหประธานาธิบดีสามารถเขารวมทําความตกลงทางการคา

ระหวางประเทศกอนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 หรือ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 255062 ตาม
เง่ือนไขวาดวยวัตถุประสงคในการเจรจาการคา (มาตรา 2102 (a))  และหลักการในการเจรจา
การคา (มาตรา 2102 (b)) ทั้งน้ี ประธานาธิบดีตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในเรื่องการปรึกษา
และการประเมิน (มาตรา 2104 Consultations and Assessment)63

 
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการคา ค.ศ. 2002 (Trade Promotion Act of 2002) ใหนํา

บทบัญญัติในมาตรา 151 แหงพระราชบัญญัติการคา 1974 (Trade Act of 1974: Trade 

                                                 
58  Section 2103 (a) (6) 
59  Section 2103 (a) (7) 
60 Section 2103 (b) (1) (A) 
61 Section 2103 (b) (1) (B) 
62 Section 2103 (b) (1) (C) 
63 Section 2103 (b) (2) 
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Authorities Procedures) มาปรับใชกับรางกฎหมายของสภาคองเกรสที่มีบทบัญญัติเห็นชอบแก
การทําความตกลงทางการคา และเห็นชอบกับการกระทําในทางปกครอง (หากมี) ของ
ประธานาธิบดี เพ่ือทําใหความตกลงทางการคามีผลบังคับใช และในกรณีที่จะตองมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในที่มีอยูเดิมหรือตองมีการตรากฎหมายฉบับใหมเพ่ือรองรับความตก
ลงฯ ใหสามารถบังคับใชภายในประเทศได ประธานาธิบดีตองดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายที่มีอยูเดิมหรือตรากฎหมายฉบับใหม เพ่ือทําใหความตกลงทางการคาระหวางประเทศ
นั้นสามารถบังคับใชภายในรัฐได64

 
Extension Disapproval Process for Congressional Trade Authorities  Procedures 

 
กฎหมายในสวนนี้กําหนดเปนขอยกเวนเรื่องขอจํากัดการทําใหความตกลงทางการคามี

ผลบังคับใช (Limitations on Trade Authorities Procedures)65 เปนการนําบทบัญญัติมาตรา 
151 แหงกฎหมาย The Trade Act ค.ศ. 1974 มาปรับใชกับกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือปฏิบัติการให
เปนไปตามความตกลงทางการคาเกี่ยวกับอุปสรรคทางภาษีและที่ไมใชภาษี ที่ทําขึ้นกอนวันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามความตกลงทางการคา
เกี่ยวกับอุปสรรคทางภาษีและที่ไมใชภาษีที่ทําขึ้นภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ
กอนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 255066

 
การใชอํานาจดังกลาว ประธานาธิบดีตองรองขอโดยการทําเปนรายงานเสนอตอสภา 

คองเกรส67 ในกรณีนี้สภาคองเกรสจะไมรับรายงานคํารองขอ (an extension disapproval 
resolution) กอนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 254868 (รายละเอียดปรากฏตามมาตรา 2105 (c) (5)) 

 
หากประธานาธิบดีเห็นวาควรนําบทบัญญัติตามมาตรา 151 แหง The Trade Act of 

1974 มาปรับใชกับกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามความตกลงทางการคา 
(Implementing Bill) เกี่ยวกับการขจัดอุปสรรคทางภาษีและที่ไมใชภาษีที่ทําขึ้นกอนวันที่ 1 
กรกฎาคม 2548 และกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรองรับความตกลงทางการคาเกี่ยวกับอุปสรรคทาง

                                                 
64 Section 2103 (b) (3) (A) and (B) 
65 Section 2105 (b) 
66 Section 2105 (c) (1) 
67 Section 2105 (c) (2) 
68 Section 2105 (c) (5) (A) The term “extension disapproval resolution” means a resolution of either House of the 
Congress, the sole matter after the resolving clause of which is as follows: “That the disapproves the request of the 
President for the extension, under section 2103 (c) (1) (B) (i) of Bipartisan Trade Promotion Authority Act of 2002, of 
the trade authorities procedures under that Act to any implementing bill submitted with respect to any trade agreement 
enter into under section 2103 (b) of that Act after June 30, 2005”, with the blank space being filled with the name of the 
resolving House of the Congress. 
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ภาษีและที่ไมใชภาษีที่ทําขึ้นหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ กอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 
ประธานาธิบดีตองยื่นเรื่องเสนอตอสภาคองเกรส กอนวันที่ 1 มีนาคม 2005 โดยทําเปนหนังสือ
รายงานพรอมแนบเอกสารตางๆ69 ดังนี้ 

(1) รายละเอียดการเจรจาความตกลงทุกฉบับ และแผนการลวงหนาในการทําความ 
 ตกลงฯ เพ่ือขอความเห็นชอบตอสภาคองเกรส  
(2) รายงานความกาวหนาในการเจรจา เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค นโยบาย สิทธิพิเศษ 

และเปาหมายในการเจรจา และการชี้แจงถึงความกาวหนาในการเจรจา 
(3) คําชี้แจงถึงเหตุผลในการขอยกเวนวามีความจําเปนตอการเจรจาที่สมบูรณอยางไร 

 
การริเริ่มการเจรจา (Commencement of Negotiations) 

 
เม่ือประธานาธิบดีเห็นวาเปนเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ และจะเปนประโยชนตอ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่จะเปดการเจรจาเรื่องการขจัดอุปสรรคทางการคาทั้งที่
เปนภาษีและไมใชภาษี ซึ่งจะมีผลตอภาคอุตสาหกรรม การผลิต หรือภาคบริการ รวมถึงการตก
ลงขยายความสัมพันธที่มีอยูไปยังประเทศที่ไมไดเปนคูเจรจา ไมวาจะเปนภาคเกษตรกรรม การ
บริการ พาณิชย ทรัพยสินทางปญญา สินคาอุตสาหกรรมและสินคาทุน การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
ผลิตภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและการบริการดานสิ่งแวดลอม อุปกรณเครื่องมือ
และการบริการทางการแพทย การบินพลเรือน และสินคาที่เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน ทั้งน้ี 
ประธานาธิบดีตองคํานึงถึงหลักการและวัตถุประสงคในการเจรจาของกฎหมายฉบับนี้70

 
การขอคําปรึกษาและการประเมิน 

 
การขอคําปรึกษาหารือกับสภาคองเกรสกอนเขารวมทําความตกลงทางการคา ตาม

กฎหมายฉบับน้ีแบงเปน 4 เรื่อง ดังนี้ 
1) การบอกกลาวและการปรึกษาหารือกอนการเจรจา 
2) การปรึกษาในการเจรจาเกี่ยวกับสินคาเกษตร 
3) การปรึกษาพิเศษเกี่ยวกับสิ่งทอ 
4) การขอคําปรึกษากับสภาคองเกรสกอนที่ความตกลงทางการคาจะมีผลบังคับ 
 
 
 

                                                 
69 Section 2105 (c) (2) 
70 Section 2102 (b) Principal Trade Negotiating Objectives 
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การบอกกลาวและการปรึกษาหารือกอนการเจรจา71

 
กอนเริ่มการเจรจาทําความตกลงเกี่ยวกับอุปสรรคทางภาษีและที่ไมใชภาษี 72 

ประธานาธิบดีตองบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรตอสภาคองเกรสวาตองการเปดเจรจาการคา 
อยางชา 90 วัน เพ่ือใหสภาคองเกรสทราบถึงเจตนารมณในการเริ่มเจรจา หรือวัตถุประสงคใน
การเจรจาเพื่อประโยชนของประเทศ และทราบความมุงหมายของประธานาธิบดีในการที่จะทํา
ความตกลงใหมหรือแกไขความตกลงทางการคาที่มีอยูเดิม 

 
กอนห รือหลั งการ เสนอคํ าบอกกล าว  ประธานาธิบ ดีต องขอคํ าปรึ กษากับ

คณะกรรมาธิการสภาคณะตางๆ ไดแก คณะกรรมาธิการวิธีการและประเมิน สภาผูแทนราษฎร 
(The Committee on Ways and Measures of the House of Representative) คณะกรรมาธิการ
การคลังวุฒิสภา (The Committee on Finance of Senate) และคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ ที่
ประธานาธิบดีเห็นสมควร และ The Congressional Oversight Group73 รวมถึงการประชุม
รวมกับ The Congressional Oversight Group ตามที่คณะกรรมาธิการชุดนี้จะไดเรียกประชุม ซึ่ง
สามารถทําไดในเวลากอนเร่ิมมีการเจรจาหรือในระหวางที่มีการเจรจา74

 
กฎหมายฉบับนี้ไดแบงการปรึกษาหารือเปนเรื่องๆ ดังน้ี การเจรจาเกี่ยวกับสินคา

เกษตร (Negotiations regarding Agriculture) การนําเขาสินคาออนไหว (Special Consultations 
on Import Sensitive Products) การเจรจาเกี่ยวกับสิ่งทอ (Negotiations regarding Textiles) ดัง
จะกลาวตอไปน้ี 

 
การปรึกษาหารือในการเจรจาเกี่ยวกับสินคาเกษตร 

 
กอนเร่ิมการเจรจาหรือดําเนินการในการทําความตกลงที่เกี่ยวกับการคาสินคาเกษตรใน

ลักษณะตางตอบแทน (Reciprocal Trade in Agriculture)75 กับตางประเทศ ประธานาธิบดีตอง
พิจารณาวาอัตราภาษีของสินคาเกษตรที่สหรัฐฯ ผูกพันตามความตกลงรอบอุรุกวัยนั้น ต่ํากวา
อัตราภาษีที่มีกับประเทศคูสัญญาหรือไม นอกจากนี้ ประธานาธิบดียังตองพิจารณาอีกวาอัตรา
ภาษีการนําเขาสินคาเกษตรจากประเทศสหรัฐฯ สูงกวาอัตราภาษีที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากประเทศ
อ่ืนหรือไม รวมถึงการพิจารณาวาการเจรจาจะมีผลทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันหรือไม โดย
ประธานาธิบดีตองขอคําปรึกษาจากคณะกรรมาธิการภาษีและคณะกรรมาธิการการเกษตร สภา

                                                 
71 Sec. 2104  
72 Sec. 2103 (b) Agreements regarding Tariff and Non-tariff Barriers 
73 Sec. 2104 (a) (2) 
74 Sec. 2104 (a) (3) and Sec.2107 (c) Request for Meeting  
75 Sec. 2102 (b) (10) (A) (i) 
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ผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการการคลังและคณะกรรมาธิการการเกษตร โภชนาการ และการปา
ไม วุฒิสภา วาเปนการสมควรหรือไมที่สหรัฐอเมริกาจะลดอัตราภาษีเม่ือมีการเจรจาทําความตก
ลงกับประเทศดังกลาว 

 
นอกจากนี้ กฎหมายฉบับน้ียังกําหนดถึงการปรึกษาหารือพิเศษเกี่ยวกับการนําเขา

สินคาออนไหว76 และการเจรจาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการประมง77

 
1) การปรึกษาหารือพิเศษเกี่ยวกับการนําเขาสินคาออนไหว 
กอนเริ่มการเจรจาดานการเกษตรที่เกี่ยวเนื่องกับเขตการคาเสรีของสหรัฐอเมริกา และ

การเจรจาที่เกี่ยวกับสินคาเกษตรภายใตกรอบขององคการการคาโลก (WTO) ผูแทนทางการคา
ของสหรัฐอเมริกาตองดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถทําได เม่ือ
กฎหมายฉบับน้ีมีผลบังคับใช ดังนี้ 

(1) กําหนดจําแนกสินคาเกษตรที่อยูภายใตโควตาอัตราภาษี เม่ือกฎหมายฉบับน้ีมีผล
บังคับใช และสินคาเกษตรที่อยูภายใตการลดอัตราภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ตามความตกลงรอบ
อุรุกวัย ซึ่งไดรับการลดอัตราภาษีลงเม่ือวันที่ 1 มกราคม 1995 เปนอัตราที่ลดลงไมนอยกวารอย
ละ 97.5 ของอัตราภาษีที่บังคับใชกับสินคาดังกลาวเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 1994 

(2) ปรึกษากับคณะกรรมาธิการการเงินและคณะกรรมาธิการการเกษตร สภา
ผูแทนราษฎร และ คณะกรรมาธิการการคลังและคณะกรรมาธิการการเกษตรโภชนาการ และปา
ไม วุฒิสภา ในเรื่องตางๆ ดังนี้  

(2.1) เร่ืองความเหมาะสมในการลดอัตราภาษีศุลกากรใหกับสินคาเกษตรที่อยู
ภายใตโควตาการลดอัตราภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ตามความตกลงรอบอุรุกวัย วาการลดอัตรา
ภาษีดังกลาวจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของหรือไม 

(2.2) สินคาที่กําหนดจําแนกนั้น ถูกจํากัดเรื่องของสุขอนามัยหรือสุขอนามัย
ดานพืชหรือไม รวมถึงเร่ืองที่ไมอยูบนหลักการทางวิทยาศาสตรซึ่งขัดตอความตกลงรอบอุรุกวัย 
และ 

(2.3) เรื่องการอุดหนุนสินคาสงออก หรือโครงการ นโยบาย หรือ ทางปฏิบัติ
ของประเทศคูเจรจานั้น เปนการบิดเบือนการคาโลกและมีผลกระทบตอผูผลิตและสินคาของ
สหรัฐฯ หรือไม 

(3) รองขอใหคณะกรรมาธิการตางประเทศเตรียมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการลดภาษี ที่จะมีตออุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาที่เกี่ยวของของสหรัฐฯ และตอ
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยรวม 

                                                 
76 Sec. 2104 (b) (2) 
77 Sec. 2104 (b) (3) 
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(4) การดําเนินการตางๆ นั้น ตองรายงานตอคณะกรรมาธิการภาษีและการเกษตร สภา
ผูแทนราษฎร และคณะกรรมาธิการการคลัง และคณะกรรมาธิการการเกษตร โภชนาการและการ
ปาไม วุฒิสภา ถึงสินคาที่ไดกําหนดจําแนกไว ตามที่ผูแทนทางการคาของสหรัฐฯ ตองการเปด
เสรีทางภาษีในการเจรจาตอรองกับตางประเทศ พรอมทั้งเหตุผลในการเปดเสรีทางภาษีดังกลาว
ดวย 

 
ภายหลังจากกระบวนการในการเจรจาไดเร่ิมขึ้นแลว ผูแทนทางการคาของสหรัฐฯ ตอง

กําหนดจําแนกสินคาเกษตรเพื่อการลดภาษีศุลกากรเพิ่มเติมจากที่ไดกําหนดไว นอกเหนือไปจาก
กรณีการรายงานตอคณะกรรมาธิการภาษีและการเกษตร  สภาผู แทนราษฎร  และ
คณะกรรมาธิการการคลังและคณะกรรมาธิการการเกษตรโภชนาการและการปาไม วุฒิสภา ถึง
สินคาที่ไดกําหนดจําแนกไวแลว หรือตอคณะกรรมาธิการภาษีและการเกษตร สภาผูแทนราษฎร 
และคณะกรรมาธิการการคลังและคณะกรรมาธิการการเกษตรโภชนาการและการปาไม วุฒิสภา 
ถึงประเภทสินคาและเหตุผลในการลดอัตราภาษี 

 
กรณีที่สินคาเกษตรตามที่ไดกําหนดจําแนกไวเปนสินคาที่ประเทศคูสัญญาตองการให

ลดภาษีศุลกากร ผูแทนทางการคาของสหรัฐตองรายงานใหสภาคองเกรสทราบ 
 
2) การเจรจาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการประมง 
กอนที่จะเร่ิมการเจรจาหรือมีการเจรจาตอเน่ืองในเรื่องการคาปลาหรือสัตวน้ําจําพวก

หอย กุง ปู (shellfish) กับประเทศใดๆ ประธานาธิบดีตองปรึกษาหารือกับคณะกรรมาธิการภาษี 
คณะกรรมาธิการวาดวยทรัพยากร (Committee on Resources) สภาผูแทนราษฎร และ 
คณะกรรมาธิการการคลัง (Committee on Finance) และคณะกรรมาธิการการพาณิชย 
วิทยาศาสตร และการคมนาคมขนสง (Committee on Commerce, Science and 
Transportation) วุฒิสภา นอกจากนี้ ประธานาธิบดีตองรายงานผลการเจรจาตอคณะกรรมาธิการ
ตางๆ ดังกลาวอยางตอเน่ืองดวย 

 
การปรึกษาหารือในการเจรจาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดานสิ่งทอ78

 
กอนหรือในระหวางการเจรจาความตกลงวาดวยสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป (textile and 

apparel products) กับประเทศอ่ืน ประธานาธิบดีตองประเมินวาอัตราภาษีสิ่งทอและเสื้อผา
สําเร็จรูปที่ผูกพันตามการเจรจาการคารอบอุรุกวัยต่ํากวาอัตราภาษีที่จะไดตกลงกันหรือไม 
รวมถึงพิจารณาวาการเจรจาจะมีผลทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันหรือไม โดยประธานาธิบดีตอง
ขอคําปรึกษากับจากคณะกรรมาธิการภาษีและคณะกรรมาธิการการเกษตร สภาผูแทนราษฎร 

                                                 
78 Sec. 2104 (c) 
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และคณะกรรมาธิการการคลัง วุฒิสภา วาเปนการสมควรหรือไมที่สหรัฐฯ จะลดอัตราภาษีเม่ือมี
การเจรจาทําความตกลง 

 
การขอคําปรึกษาหารือกับสภาคองเกรสกอนที่ความตกลงทางการคาจะมีผลบังคับ79

 
เปนกรณีที่ กฎหมายกํ าหนดใหประธานาธิบ ดีต องทํ าการปรึ กษาหารื อกับ

คณะกรรมาธิการวาดวยวิธีการและการประเมิน สภาผูแทนราษฎร (The Committee on Ways 
and Measures of the House of Representative) คณะกรรมาธิการการคลังวุฒิสภา (The 
Committee on Finance of Senate) และคณะกรรมาธิการชุดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการตรา
กฎหมาย และ The Congressional Oversight Group กอนที่ความตกลงจะมีผลบังคับใช80  

 
นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนดถึงขอบเขตของการปรึกษาหารือโดยคํานึงถึงลักษณะ

ของความตกลงทางการคา การทําใหความตกลงฯ ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและนโยบาย 
และการทําใหความตกลงฯ มีผลบังคับใช รวมถึงผลกระทบจากความตกลงฯ ที่จะเกิดขึ้นกับ
กฎหมายภายในที่มีอยูแลว81 และการรายงานเรื่องการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในของ
สหรัฐอเมริกา82

 
คณะกรรมาธิการที่ปรึกษา (Advisory Committee) ตองทํารายงานตามที่กําหนดใน

มาตรา 135 (e) (1) ของกฎหมาย The Trade Act of 1974 เสนอตอประธานาธิบดี สภาคองเกรส 
และ ผูแทนทางการคาของสหรัฐฯ ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ประธานาธิบดีไดแจงตอสภาวาจะทํา
ความตกลงทางการคา83

 
นอกจากนี้ ประธานาธิบดีตองเสนอรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการทําความตกลงฯ ที่มี

อยูในขณะนั้นตอคณะกรรมาธิการการคาระหวางประเทศ (The International Trade Committee: 
ITC) ภายใน 90 วัน เพ่ือพิจารณาประเมินผลกระทบดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นตอเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม การสงออกและการนําเขา การจางแรงงาน การ
ผลิต การแขงขัน รวมถึงผลประโยชนของผูบริโภคดวย ทั้งน้ี ประธานาธิบดีตองเสนอรายงาน
ความคืบหนาในการเจรจาตกลงตอคณะกรรมาธิการเปนระยะ คณะกรรมการการคาระหวาง

                                                 
79 Sec. 2104 (d) 
80 Sec. 2104 (d) (1) (A) (B) and (C) 
81 Sec. 2104 (d) (2) (A) (B) and (C) 
82 Sec. 2104 (d) (3) 
83 Sec. 2104 (e) 
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ประเทศตองพิจารณาประเมินผลภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประธานาธิบดีไดเขารวมเจรจาตกลง
การคาระหวางประเทศ84

 
การบังคับใชความตกลงทางการคา (Implementation of Trade Agreement)85

 
โดยหลักทั่วไป ความตกลงทางการคาเกี่ยวกับอุปสรรคทางภาษีศุลกากรหรือที่มิใชภาษี 

(มาตรา 2103(b)) จะสามารถมีผลบังคับใชภายในประเทศสหรัฐฯ ได รัฐบาลตองดําเนินการตาม
กระบวนการตางๆ86 ดังนี้ 

 1) กอนที่ ประธานาธิบดีจะเขารวมเจรจาทําความตกลงทางการคากับประเทศใด 
ประธานาธิบดีจะตองแจงตอสภาคองเกรสลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน วาจะเขารวมทําความตกลง
ทางการคา พรอมเผยแพรขอความดังกลาวใน The Federal Register หลังจากนั้นทันที 

 2) ภายใน 60 วันหลังจากที่ประธานาธิบดีเขารวมเจรจาทําความตกลงทางการคา
แลว ประธานาธิบดีตองยื่นหนังสือตอสภา เพื่อแจงถึงความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับกฎหมายภายในรัฐที่บังคับใชอยูเดิม 

 3) ในสมัยประชุมที่มีการประชุมรวมกันของทั้งสองสภา (สภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา) ใหประธานาธิบดียื่นรางความตกลงทางการคาฉบับสมบูรณ พรอมกับรางกฎหมายที่จะ
บังคับการใหเปนไปตามความตกลงฯ (Implement Bill) สูสภาฯ และคําชี้แจงถึงการกระทําทาง
ปกครองใดๆ ที่จะทําใหความตกลงทางการคามีผลบังคับใช ตลอดจนขอมูลอ่ืน ๆ ที่จําเปน87

4. รางกฎหมายบังคับการใหเปนไปตามความตกลงฯ จะผานการพิจารณาของสภาตรา
เปนกฎหมายบังคับใชตอไป ทั้งนี้ โดยมีเง่ือนไขวาการบังคับใชกฎหมายนี้จะอยูบนพ้ืนฐานของ
หลักปฏิบัติตางตอบแทนของรัฐภาคีในความตกลงฯ 

 
โดยสรุปอาจกลาวไดวา นอกจากความสมบูรณในดานเนื้อหาซ่ึงจะตองเปนไปภายใต

ขอบเขตของกฎหมายสงเสริมการคาแลว การมีผลบังคับใชของความตกลงฯ ยังตองพิจารณาถึง
ความสมบูรณในกระบวนการ คือไมมีความบกพรองในกระบวนการทําความตกลงฯ ไดแก การ
ขาดการยื่นคําบอกกลาวตอสภา การไมปรึกษาหารือ หรือการที่สภาคองเกรสมีมติไมอนุมัติ เปน
ตนดวย 

                                                 
84 Sec. 2104 (f) (1) (2) 
85 Sec. 2105 
86 Sec 2105 (A) (B) (C) (D) 
87 Sec 2105 (a) (2) 
1. คําอธิบายวากฎหมายรองรับความตกลงฯ และการกระทําทางปกครองจะมีผลกระทบตอกฎหมายภายในที่มีอยูอยางไร  
2. หลักฐานยืนยนัวาความตกลงมีความกาวหนาและเปนไปตามวัตถุประสงค ฯลฯ และความตกลงนี้สงผลกระทบตอบทบัญญัติ
ของความตกลงทีท่ํากอนหนานี้หรือไมอยางไร  
3. ความตกลงฯ น้ีชวยสงเสริมประโยชนทางการคาของสหรัฐอยางไร  
4. กฎหมายที่ตราข้ึนเพื่อรองรับความตกลงฯ เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดเกี่ยวกับเร่ืองการแขงขันทางการคาหรือไม 
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3.2.2 กระบวนการทําความตกลงวาดวยการคาเสรี ของประเทศออสเตรเลีย 
 
การทําสนธิสัญญาระหวางรัฐนั้นมีกฎเกณฑที่ประเทศตางๆ ยึดถือปฏิบัติกันมาเปน

เวลานาน จนกระทั่งไดมีการบัญญัติเปนลายลักษณอักษร (Codification) ในรูปของสนธิสัญญา 
(Treaty)88 กระบวนการหรือขั้นตอนตางๆ ที่กําหนดขึ้นภายใตสนธิสัญญานั้น เปนกระบวนในทาง
ระหวางประเทศ  แมวากระบวนการทําสนธิสัญญาจะเปนเรื่องในทางระหวางประเทศ แตอยางไรก็
ตาม การทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศนั้น ยอมมีสวนเกี่ยวของกับขึ้นตอนและ
กระบวนการภายในประเทศในการทําสนธิสัญญาเชนกัน ซึ่งกระบวนการหรือขั้นตอนภายในการ
ทําสนธิสัญญานี้ กฎหมายระหวางประเทศไมไดกําหนดกระบวนการภายในประเทศไว จึงเปน
เรื่องที่ประเทศออสเตรเลียสามารถกําหนดไดเอง 

 
กระบวนการภายในของประเทศออสเตรเลียในการทําสนธิสัญญา สามารถแบงเปน

ขั้นตอนสําคัญได 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) การริเริ่ม 
2) การเจรจาและจัดทําสนธิสัญญา 
3) การลงนาม 
4) การเสนอรางสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศตอรัฐสภา 
5) การยอมรับเขาผูกพันตามสนธิสัญญา 
 

การริเริ่ม (Initiative) 
 

การทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศของออสเตรเลียนั้น สามารถแบงการ
ทําสนธิสัญญาไดใน 2 ลักษณะ คือการทําสนธิสัญญาทวิภาคีและพหุภาคี 

 
การริเริ่มทําสนธิสัญญาทวิภาคีนั้น คูสัญญาทั้ง 2 ฝายสามารถเปนฝายริเร่ิมได การริเร่ิม

ของประเทศออสเตรเลียเปนความรวมมือของหนวยงานหรือตัวแทนของสหพันธ (The Federal 
Department or Agency) ที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีตามเอกสารกําหนดแนวนโยบายหรือขอแนะนํา (Guideline) ในการทํา
สนธิสัญญา 

 
สวนสนธิสัญญาพหุภาคีนั้น เปนการริเริ่มโดยประเทศหรือกลุมประเทศภายใตกรอบของ

องคการระหวางประเทศ การเขารวมทําสนธิสัญญาตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีเชนกัน 

                                                 
88 Vienna Convention on the Law of Treaty 1969 
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การเจรจาและการจัดทําสนธิสัญญา (Negotiation and Final Text) 
 

ในการเจรจาทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ คณะผูแทนการเจรจา
ประกอบดวยตัวแทนจากหลายฝาย ทั้งที่เปนตัวแทนจากหนวยงานหรือตัวแทนของสหพันธรัฐ
รวมกับสมาชิกรัฐสภา มลรัฐและเขตปกครอง และตัวแทนจากองคกรภาคประชาชน (Non- 
Governmental Organizations: NGOs) ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับวาเปนการเจรจาเรื่องใด และเกี่ยวของกับ
หนวยงานใดบาง 

 
หนวยงานหรือตัวแทนที่รับผิดชอบในการทําสนธิสัญญา สามารถขอคําปรึกษา 

(Consultant) จากหนวยงานหรือตัวแทนที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ มลรัฐและเขตปกครอง ตัวแทน
ภาคประชาชน (NGOs) หรือหนวยงานอื่นๆ ในขั้นตอนการริเริ่มเจรจานี้ หรือขั้นตอนอ่ืนๆ ใน
กระบวนการทําสนธิสัญญาก็ได ซึ่งในทางปฏิบัติการขอคําปรึกษานั้นเปนการขอคําปรึกษากับ
หนวยงานใหญๆ 2 กลุม คือ 

 
(1) รัฐบาลของมลรัฐและเขตปกครอง (States and Territory Government) 
การที่คณะผูแทนการเจรจาทําสนธิสัญญาตองขอคําปรึกษาจากมลรัฐและดินแดนนั้น 

เน่ืองจากสนธิสัญญาหลายๆ ฉบับตองอาศัยการตรากฎหมายของมลรัฐ (States) หรือของเขต
ปกครอง (Territory) เพ่ือรองรับการปฏิบัติ ในการนี้ ผูแทนของมลรัฐและเขตปกครองจะไดรับ
รายละเอียดประกอบการขอคําปรึกษา การเสนอความคิดเห็น และเสนอจุดยืนของเร่ืองที่ทําการ
ปรึกษาหรือการปรับปรุงกลไกการเจรจา โดยองคกรสูงสุดในการใหคําปรึกษาในกลุมน้ี คือ
คณะกรรมการสนธิสัญญา (Treaties Council: TSC)89 TSC มีการประชุมอยางนอย 1 ครั้งตอป 

 
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการที่เปนองคกรสําคัญในการใหคําปรึกษาเรื่องกลไกการ

เจรจาทําความตกลงระหวางประเทศ ซึ่งเปนความรวมมือ 3 ฝายระหวางสหพันธ มลรัฐและเขต
ปกครอง คือคณะกรรมการรวมไตรภาคีทําสนธิสัญญา (The Commonwealth-State-Territory 
Standing Committee on Treaties: SCOT)90 โดยปกติคณะกรรมการฯ ชุดนี้ประกอบดวย
เจาหนาที่ระดับสูงจาก Prime Minister’s Department ผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศและ
การคา (Department of Foreign Affaires and Trade) และผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุด 
(Attorney-General’s Department) คณะกรรมการฯ ชุดดังกลาวจะไดรับตารางแจกแจงรายการ
เจรจาสนธิสัญญาทั้งหมดที่ประเทศออสเตรเลียกําลังเจรจาหรือที่อยูระหวางพิจารณา เพ่ือ
ประกอบการใหคําปรึกษาวาออสเตรเลียควรจะทําสนธิสัญญาดวยหรือไม นอกจากนี้ยังมีบทบาท

                                                 
89 ประกอบดวย Prime Minister, the Premiers and Chief Ministers 
90 ประกอบดวย ผูแทนของ Premiers หรือ Chief Ministers 
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สําคัญในการประสานงานสื่อสารระหวางสหพันธรัฐ (Commonwealth), มลรัฐและเขตการปกครอง 
(States and Territories) 

 
คณะกรรมการรวมไตรภาคีทําสนธิสัญญามีการประชุมอยางนอย 2 ครั้งตอป และจะมี

การประชุมมากกวานั้นหากมีความจําเปน เพ่ือพิจารณารายละเอียดของสนธิสัญญาและความ    
ตกลงระหวางประเทศอื่นๆ ในประเด็นความออนไหวและผลกระทบที่จะมีตอมลรัฐและเขต
ปกครอง (States and Territories) โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรับผลกระทบดานการ
คลัง การวางนโยบายปจจุบันหรืออนาคตของมลรัฐและเขตปกครอง หรือความจําเปนที่มลรัฐและ
เขตปกครองตองใหสนธิสัญญามีผลบังคับใชในมลรัฐและเขตปกครอง และการตรากฎหมาย
รองรับ 

 
นอกจากนี้ SCOT ยังมีหนาที่อ่ืนๆ อีก ดังนี้ 
(ก) ตัดสินวามีความจําเปนที่จะตองสงเร่ืองใหคณะกรรมการสนธิสัญญา (The Treaties 

Council) หรือองคกรอ่ืนใด เชน Ministerial Council, หนวยประสานงานอิสระระหวางกระทรวง 
(Separate Intergovernmental Body) หรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่มีหนาที่ใหคําปรึกษาในเรื่องนั้น เพ่ือ
ขอคําปรึกษาเพิ่มเติมอีกหรือไม 

(ข) เตือนหรือรายงานเรื่องการแปลงสภาพใหสนธิสัญญามีผลบังคับใชภายในสหพันธฯ 
ในการทําสนธิสัญญาที่ตองมีกระบวนการหรือวิธีการพิเศษในการทําใหสนธิสัญญามีผลบังคับใช
ภายในมลรัฐ (States) และ เขตปกครอง (Territories) รวมถึงการรายงานความสําคัญเกี่ยวกับ
ผลประโยชนในภาพรวม 

(ค) สรางความมั่นใจวามลรัฐ (States) และเขตปกครอง (Territories) ไดรับขอมูลที่
จําเปนอยางเพียงพอเหมาะสม 

(ง) ประสานงานกับผูแทนของมลรัฐ (State) และของเขตปกครอง (Territories) ที่ไดรับ
การคัดเลือกเปนผูแทนในคณะกรรมการฯ 

 
(2) กลุมอุตสาหกรรม  กลุมผลประโยชน อ่ืนๆ  และองคกรภาคประชาชน 

(Industry, other interest Groups and NGOs) 
การขอคําปรึกษาจากกลุมอุตสาหกรรมและกลุมผลประโยชนอ่ืนๆ ทั้งที่เปนทางการและ

ไมเปนทางการ ไดปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้น กระทรวงการตางประเทศและการคาจะรับฟงการให
คําปรึกษาอยางเปนทางการจากองคกรภาคประชาชน (NGOs) ปละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ ยังจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นจากชุมชน ทั้งที่เปนกลุมผลประโยชนหรือเอกชนรายเดียว เพ่ือรับทราบ
ขอมูล ปญหาและความวิตกกังวลของเอกชนในการทําสนธิสัญญา การใหคําปรึกษาเปนลักษณะ
ของการจัดหาขอมูลที่เปนประเด็นปญหาเกี่ยวกับสนธิสัญญา และหากเปนไปไดคําปรึกษานั้นควร
เปนฉันทามติในกลุมน้ันๆ กอนที่จะเสนอความเห็นตอคณะผูแทนการเจรจา โดยเหตุนี้ การ
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ตัดสินใจของรัฐบาลวาการทําสนธิสัญญาน้ันจะเปนประโยชนแกประเทศชาติหรือไม จึงเปนผลมา
จากการขอคําปรึกษาและความเห็นจากผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย (relevant stakeholders) 

 
เม่ือมีมติวาจะทําสนธิสัญญาหรือความตกลงทางการคาและไดขอคําปรึกษาหารือจาก

ฝายตางๆ เรียบรอยแลว จากนั้นจึงเปนขั้นตอนการเจรจาและการจัดทําสนธิสัญญา (Negotiation 
and Final Text) อยางไรก็ดี การขอคําปรึกษาหารือจากฝายตางๆ สามารถทําไดในทุกขั้นตอนที่
คณะผูแทนการเจรจาเห็นวาจําเปนและเหมาะสม 

 
โดยทั่วไปการเจรจาและจัดทําสนธิสัญญาทวิภาคีนั้น เน้ือหาของสนธิสัญญาสวนมากจะ

เปนไปตามแบบมาตรฐานที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 
สนธิสัญญาทวิภาคีบางประเภทที่ทําตามแบบหรือที่มีการกําหนดเนื้อหาไวอยางชัดเจน

แลว ไดแก สนธิสัญญาวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน (Investment Promotion and 
Protection Agreements) สนธิสัญญาวาดวยความชวยเหลือในลักษณะตางตอบแทนระหวางกัน
ในทางอาญา (Mutual Assistance in Criminal Matters Treaties) สนธิสัญญาวาดวยการสงผูราย
ขามแดน (Extradition Treaties) และสนธิสัญญาวาดวยการเดินอากาศ (Aviation Agreement) 
ในกรณีนี้รัฐมนตรีจะเปนผูพิจารณาในลําดับแรกกอนที่จะเสนอใหคณะกรรมาธิการบริหารแหง
สหพันธ (Federal Executive Council) พิจารณากอนมีการลงนามในสนธิสัญญา 

 
ในสวนของสนธิสัญญาพหุภาคี มักเปนการเจรจาและจัดทําสนธิสัญญาภายใตกรอบการ

ประชุมระหวางประเทศ ในกรณีนี้ฝายกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศและการคาจะเปนผู
พิจารณารางสนธิสัญญาพหุภาคี 

 
หนวยงานหรือตัวแทนที่รับผิดชอบในการทําสนธิสัญญา ตองนําสนธิสัญญาเสนอ

รัฐมนตรีที่เกี่ยวของหรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบ (Government Approval) โดยเฉพาะ
กรณีที่สนธิสัญญาอยูนอกเหนือจากที่กําหนดในเอกสารนโยบายหรือขอเสนอแนะ (Guideline) 
หรือมีสถานการณพิเศษที่ตองการคําแนะนําจาก Premier Ministers ของมลรัฐ และ Chief 
Ministers ของเขตปกครอง 

 
อยางไรก็ตาม แมวาสนธิสัญญาบางฉบับจะไมตองการความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

แตหนวยงานที่รับผิดชอบในการทําสนธิสัญญา มีหนาที่ตองขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศและการคา และอัยการสูงสุด (The Attorney-General) ประกอบกับ
คําแนะนําของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister) เม่ือไดรับความเห็นชอบแลว รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศและการคามีหนาที่เสนอเรื่องตอคณะกรรมาธิการบริหาร (Executive 
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Council: Ex Co) เพ่ือขอความเห็นชอบ สนธิสัญญาทุกฉบับไมวาจะเปนสนธิสัญญาทวิภาคีหรือ
พหุภาคีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการบริหาร (Executive Council: Ex Co)91 
กอนการลงนาม (signature) โดยเอกสารตางๆ ที่เสนอตอคณะกรรมาธิการบริหาร (Ex Co) นั้น 
ฝายกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศและการคามีหนาที่จัดเตรียมขอมูลตางๆ ตามที่ไดรับจาก
หนวยงานหรือตัวแทนผู รับผิดชอบ  โดยเฉพาะอยางยิ่ งบันทึกคําชี้ แจง  (Explanatory 
Memorandum) ประกอบการทําสนธิสัญญาแตละฉบับ 

 
ในกรณีของการทําสนธิสัญญาพหุภาคี การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี (Ex Co) เปน

ลักษณะเดียวกันกับการทําสนธิสัญญาทวิภาคี อยางไรก็ตาม การทําสนธิสัญญาบางฉบับอาจตอง
เสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีในหน่ึงหรือสองขั้นตอนกอนที่สนธิสัญญาจะมีผลผูกพันประเทศ
ออสเตรเลีย เชน กรณีที่สนธิสัญญาตองใหสัตยาบัน (ratification) อีกครั้ง หลังจากที่มีการลงนาม 
(Signature) ตองมีการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีครั้งแรกเพื่อการลงนาม และครั้งที่
สองเพื่อการใหสัตยาบัน 

 
การลงนามยอ (Authentication) 
 

ใครจะเปนผูลงนามในสนธิสัญญาน้ัน เปนเรื่องที่หนวยงานที่รับผิดชอบจะไดปรึกษากับ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบวาจะใหใครเปนผูลงนาม โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศและการคาลงนามในหนังสือมอบอํานาจเต็มแตงตั้งตัวแทนในการลง
นามในสนธิสัญญา แตหากเปนกรณีที่ The Governor-General หรือ Prime Minister หรือ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศลงนามแลว ก็ไมตองมีหนังสือมอบอํานาจเต็ม แตยังตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีของสหพันธ (Federal Executive Council Approval) ใน
การลงนามสนธิสัญญา 

 
การลงนามยอ (Authentication) ในขั้นตอนนี้ โดยปกติแลวยังไมกอใหเกิดพันธกรณี

ระหวางคูสัญญา เปนเพียงการยืนยันวาแบบและเนื้อหาของสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวาง
กันนั้น ถูกตองตามที่ไดเจรจาตกลงกัน แตคูสัญญามีหนาที่ที่จะไมกระทําการใดๆ ใหวัตถุประสงค
ของสนธิสัญญาเสียไป 

 
 
 
 

                                                 
91  Executive Council ประกอบดวย The Governor–General รัฐมนตรีและเลขาธิการรัฐสภา องคประชุมประกอบดวย  

The Governor–General รัฐมนตรี 2 ทานและหรือเลขาธิการรัฐสภา 
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การเสนอรางสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศตอรัฐสภา 
 

ในป ค.ศ.1996 ออสเตรเลียไดมีการปฏิรูปกระบวนการทําสนธิสัญญา92 เพ่ือใหเกิด
ความโปรงใสในการทําสนธิสัญญามากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ
ในการทําสนธิสัญญาของฝายบริหาร และจากการปฏิรูปกระบวนการทําสนธิสัญญาครั้งน้ัน มี
ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการที่รัฐสภาเขามามีสวนรวมในการทําสนธิสัญญา 2 เรื่อง ดังนี้ 

 
1) การกําหนดประเภทสนธิสัญญาที่ตองเสนอตอรัฐสภากอนที่จะมีการแสดง

เจตนาผูกพันตามสนธิสัญญา 
สนธิสัญญาที่ตองเสนอตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบลวงหนากอนที่จะมีการ

ดําเนินการใดๆ ใหเกิดผลผูกพันตามกฎหมายระหวางประเทศ สามารถแบงได 2 ประเภท93 ดังนี้ 
(1) สนธิสัญญาประเภทที่มีเน้ือหาในทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมที่สําคัญ

ซึ่งมีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ (Public Interest) สนธิสัญญากลุมน้ีตองเสนอตอรัฐสภา
ลวงหนาไมนอยกวา 20 วัน กอนที่จะมีการดําเนินการเพื่อใหสนธิสัญญามีผลผูกพันประเทศ 

(2) สนธิสัญญาประเภทที่มีลักษณะและมีแบบฟอรมที่ทําขึ้นเปนประจํา ไมมีขอ
โตแยงใดๆ ในการทําสนธิสัญญา สนธิสัญญาประเภทนี้ตองเสนอตอรัฐสภาลวงหนาไมนอยกวา 
15 วัน กอนที่จะมีการดําเนินการใหสนธิสัญญามีผลผูกพันประเทศ 

 
สนธิสัญญาที่ตองเสนอตอรัฐสภาลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 94 สามารถแบงตาม

ประเภทของสนธิสัญญาไดเปนดังนี้ 
 (1) สนธิสัญญาทวิภาค ีไดแก  

(ก) ความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน (Investment 
Promotion and Protection Agreements: IPPA) 

                                                 
92 การปฏิรูปกระบวนการในการทําสนธิสัญญา เม่ือป 1996 น้ัน มีการกําหนดกระบวนการเพิ่มข้ึน 5 เร่ือง ดังน้ี 
1. ตองเสนอสนธิสัญญาตอรัฐสภาลวงหนาอยางนอย 20 หรือ 15 วัน แลวแตกรณี กอนที่จะมีการผูกพันตามสนธิสัญญา  
2. ตองมีการเตรียมจัดทําการวิเคราะหถึงประโยชนไดเสียของชาติ (National Interest Analysis : NIA) ในการทําสนธิสัญญาแตละ
ฉบับ 
3. ใหจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมสภาลางและสภาสูงเพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสนธิสัญญาที่จะลงนาม (The Parliament Joint 
Standing Committee on Treaties : JSCOT) 
4. ใหจัดตั้งคณะกรรมการสนธิสัญญา (The Treaties Council) และคณะกรรมการรวมไตรภาคีทําสนธิสัญญา (Standing 
Committee on Treaties (SCOT) ในฝายบริหาร เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูล ขอเสนอแนะจากฝายตางๆ และพิจารณาเสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําสนธิสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ 
5. ใหจัดตั้งหองสมุดเผยแพรขอมูลและรวบรวมรับฟงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับสนธิสัญญาบนอินเตอรเน็ต (The Internet of 
Australian Treaties Library) 

93 Southcott, Australia Practices of Treaty Making, http://www.cdi.anu.edu.au/indonesia_downloads/ 
IndoTreaties_Southcott%20paper.pdf. 
94 Greater Transparency for Treaty-Making Process, (http://www.australianpolitics.com/news/2002/08/02-08-20.html) 
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(ข) สนธิสัญญาวาดวยการขจัดภาษีซอน (Double Taxation) 
(ค) ความรวมมือในทางอาญา (Mutual Assistance in Criminal Matters) 
(ง) การสงผูรายขามแดน (Extradition) 
(จ) การบริการทางอากาศ (Air Services) 
(ฉ) การจางงานกรณีคูสมรสของผูแทนทางการทูต (Employment of 

Spouses of Diplomatic Representatives) 
(ช) การเคลื่อนยายนักโทษ (Prisoner Transfer) 
(ซ) ดานความมั่นคง (Defence) ไดแก การคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือ

ขอมูลเฉพาะเรื่อง (Protection of Classified Information) และความ
ม่ันคง (Status of Forces) 

 (2) สนธิสัญญาพหุภาคี ไดแก 
(ก) การสื่อสาร (Communication) รวมถึง World Radio Conference และ 

Intelsat 
(ข) การไปรษณีย (Post) รวมถึง World Postal Union และ Asia/Pacific 

Postal Union 
 
การเสนอสนธิสัญญาและความตกลงฯ ตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบนั้น ตองแนบ

รายงานการวิเคราะหผลกระทบประโยชนของชาติ (National Interest Analysis: NIA)95 ไปพรอม
กับสนธิสัญญาเพ่ือประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบของรัฐสภา โดยขอมูลในรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบประโยชนของชาติประกอบดวย 

 1. ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้น
จากการทําสนธิสัญญา 

 2. พันธกรณีที่จะเกิดขึ้นตามสนธิสัญญา 
 3. สนธิสัญญาจะมีผลบังคับใชภายในประเทศไดอยางไร 
 4. คาใชจายในการรองรับการบังคับใชของสนธิสัญญา และระยะเวลาในการ

บังคับใชของสนธิสัญญา เชน คาใชจายที่ประเทศตองจัดตั้งหนวยงานขึ้นใหม ซึ่งเปนผลโดยตรง
จากพันธกรณีตามสนธิสัญญา 

 5. ผลการปรึกษาหารือที่ไดรับจากรัฐบาลของมลรัฐ (States) และเขตปกครอง 
(Territories) ภาคอุตสาหกรรม และกลุมผลประโยชนอ่ืนๆ ตลอดจนองคการภาคประชาชน 

 6. จดหมายโตตอบระหวางคูสัญญาในกรณีของการทําสนธิสัญญาทวิภาคี 
 

                                                 
95 การทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบประโยชนของชาติ (National Interest Analysis) เปนมาตรการเพื่อชี้ใหเห็นถึงเหตุผลใน
การทําสนธิสัญญาที่จะเปนประโยชนและผลกระทบตางๆ ที่จะเกิดข้ึนจากการทําสนธิสัญญา ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม และ กฎหมาย ฯลฯ 
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ในการทําความตกลงทวิภาคีวาดวยการคาเสรี (Free Trade Agreement) ระหวาง
ออสเตรเลียกับประเทศไทย (AUSTRALIA - THAILAND FREE TRADE AGREEMENT)96 หรือความตก
ลงทวิภาคีวาดวยการคาเสรีระหวางออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกา (AUSTRALIA - UNITED STATES 

FREE TRADE AGREEMENT)97 หากการทําความตกลงใดไมวาจะเปนสนธิสัญญาทวิภาคีหรือพหุ
ภาคีที่สงผลกระทบตอกฎหมายธุรกิจหรือจํากัดการแขงขัน หนวยงานหรือตัวแทนที่รับผิดชอบใน
การทําความตกลงตองเสนอคําแถลงผลกระทบทางกฎหมาย (Regulation Impact Statement : 
RIS)98 เพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐบาลและรัฐสภาในการทําความตกลง นอกเหนือไปจาก
รายงานการวิเคราะหผลกระทบประโยชนของชาติ (NIA) โดยการขอคําปรึกษาจากสํานักงาน
กฤษฎีกา (The Office of Regulation Review) เม่ือเร่ิมทําความตกลง ทั้งน้ี เพ่ือชวยพิจารณาใน
เรื่องของการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือการตรากฎหมายใหมเพ่ือรองรับความตกลง 

 
หนวยงานหรือตัวแทนที่รับผิดชอบการทําความตกลง มีหนาที่เตรียมรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบประโยชนของชาติ (NIA) โดยการปรึกษากับ The Office of International 
Law, สํานักงานอัยการสูงสุด, คณะกรรมการสนธิสัญญา (Treaties Council), กระทรวงการ
ตางประเทศและการคา มลรัฐและเขตปกครอง โดยความเห็นตางๆ ของหนวยงานเหลานี้จะ
ปรากฏในรายงานการวิเคราะหผลกระทบประโยชนของชาติ (NIA) กระทรวงการตางประเทศและ
การคามีหนาที่พิมพเผยแพรรายงานการวิเคราะหผลกระทบประโยชนของชาติทั้งหมดในหองสมุด
อินเตอรเน็ตเม่ือไดเสนอตอรัฐสภาแลว 

 
2) การตรวจสอบการทําสนธิสัญญาโดยคณะกรรมาธิการรวมสองสภาวาดวย

สนธิสัญญา (The Parliament Joint Standing Committee on Treaties: JSCOT) 
เม่ือมีการนําเสนอสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศและรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบประโยชนของชาติตอรัฐสภาแลว คณะกรรมาธิการรวมสองสภาวาดวยสนธิสัญญา (The 
Parliament Joint Standing Committee on Treaties: JSCOT) มีหนาที่ตรวจสอบและรายงาน
ทุกประเด็นเกี่ยวกับความตกลงและรายงานการวิเคราะหผลกระทบประโยชนของชาติตอรัฐสภา 
การตรวจสอบของ JSCOT นั้น รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearings) 
โดยตรงดวย 

 

                                                 
96 Australia-Thailand Free Trade Agreement (Canberra, 5 July 2004) [2004] ATNIA 10, Australia-Thailand Free Trade 
Agreement, And Associated Exchanges Of Letters, Documents tabled on 12 May 2004, 
(http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/nia/2004/5.html) 
97 Australia United States Of America Free Trade Agreement, agreed At Waschinton DC on 8 February, due to be 
signed after 13 May 2004, [2004] ATNIA, http://www.austlii.edu.au/au/ other/dfat/nia/2004/5/ris.html
98 http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/nia/2004/5/ris.html
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ในระหวางนี้จะไมมีการกระทําใดๆ ที่จะทําใหความตกลงมีผลผูกพันจนกวาจะไดมีการ
เสนอรายงานตอรัฐสภาโดย JSCOT สามารถตรวจสอบและเสนอรายงานเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. เน้ือหาของความตกลงกับความเกี่ยวโยงกับ NIA และเสนอแนวทางหรือกระบวนการ
ในการทําความตกลง 

2. ตั้งคําถามเกี่ยวกับความตกลงระหวางประเทศอื่นๆ ไมวาการเจรจาจะสิ้นสุดลงแลว
หรือไมก็ตาม เพ่ือเสนอตอสภาหรือคณะรัฐมนตรี 

3. เร่ืองอ่ืนๆ ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและการคาประสงคจะขอให 
JSCOT พิจารณาใหความเห็นเพิ่มเติม 

 
รายงานและความเห็นของ JSCOT นั้น รัฐบาลตองมีหนังสือชี้แจงอยางเปนทางการ

ตอบกลับมา (Government Response to JSCOT) ในกรณีที่เปนหนวยงานหรือตัวแทนเพียง
หนวยงานเดียวเปนผูรับผิดชอบการทําความตกลง หนวยงานดังกลาวมีหนาที่ทําหนังสือชี้แจง
อยางเปนทางการในนามของรัฐบาล โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี และ
รัฐบาลจะเปนผูนําเสนอตอรัฐสภา หากเปนกรณีที่กระทรวงการตางประเทศและการคาเปน
ผูรับผิดชอบ หรือกรณีที่มีหนวยงานหรือตัวแทนหลายหนวยรับผิดชอบการทําความตกลง การทํา
หนังสือชี้แจงอยางเปนทางการจะจัดทําโดยคณะกรรมการสนธิสัญญา (Treaties Council) และ
นําเสนอตอรัฐสภาตอไป 

 
เม่ือรัฐสภาไดทําการตรวจสอบและพิจารณารายงานแลว กระทรวงตางประเทศและ

การคาสามารถนําขอมูลตางๆ เผยแพรทางหองสมุดอินเตอรเน็ตได 
 

การยอมเขาผูกพันตามสนธิสัญญา (Consent to be Bound) 
 

เม่ือรัฐสภาไดใหความเห็นชอบในการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ 
ฝายบริหารสามารถแสดงเจตนาเขาผูกพันตามความตกลงดังกลาว ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับวาคูสัญญาตก
ลงกําหนดวิธีการในการผูกพันตนอยางไร เชน การแลกเปลี่ยนตราสาร (Exchange of Notes) 
การใหสัตยาบัน (Ratification) การภาคยานุวัติ (Accession) หรือวิธีการอื่นๆ ตามแตที่คูสัญญา
จะไดตกลงกัน 

 
3.2.3 กระบวนการทําความตกลงวาดวยการคาเสรีของประเทศนิวซีแลนด 
 

การทําสนธิสัญญาของแตละประเทศนั้นมีกระบวนการในทางระหวางประเทศที่ไม
แตกตางกันมากนัก ความแตกตางในการทําสนธิสัญญาจึงเปนเรื่องรายละเอียดในกระบวนการ
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ภายในของแตละประเทศ99 ซึ่งกระบวนการในการทําสนธิสัญญาของประเทศนิวซีแลนด สามารถ
แบงเปนขั้นตอนใหญๆ ได 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
1) การเจรจา (Negotiation) 
2) คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบสนธิสัญญา (Cabinet Approval of the Text) 
3) การลงนาม (Signature) 
4) การแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสัญญา (Consent to be Bound) 
5) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภาที่จัดตั้งขึ้นกลั่นกรองสนธิสัญญา (The 

Select Committee, Select Committee Consideration) 
6) การพิจารณาของรัฐบาล (Government Response) 

 
การเจรจา 
 

การเจรจาทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ ไมวาจะเปนสนธิสัญญาทวิ
ภาคีหรือพหุภาคี ที่นิวซีแลนดจะเขาเปนคูสัญญาหรือภาคีนั้น หลักการที่หนวยงานผูรับผิดชอบ
การทําสนธิสัญญาตองถือปฏิบัติ คือการปรึกษาหารือกับกลุมผลประโยชนและผูที่จะไดรับ
ผลกระทบจากการที่สนธิสัญญาจะมีผลบังคับใชภายในประเทศ นอกจากนี้ หนวยงานที่รับผิดชอบ
การทําสนธิสัญญาตองแสดงใหสาธารณชนเห็นวาการทําสนธิสัญญานั้นไดคํานึงถึงการกระจาย
ผลประโยชนของประเทศในวงกวาง รวมทั้งไดคํานึงถึงชนเผาดั้งเดิมอ่ืนๆ ของประเทศดวย ไดแก 
ชาวเมารี และ ชนกลุมนอยเผา Polynesian อ่ืน 

 
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบสนธิสัญญา (Cabinet Approval of the Text) 
 

เม่ือการเจรจาทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเสร็จสิ้นลง รัฐมนตรีที่
รับผิดชอบ โดยการปรึกษาหรือรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ จะนําสนธิสัญญา
หรือความตกลงฯ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (Cabinet Approval) หรือ 
คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งขึ้น (Cabinet Committee)100 คณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจะตองพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบประโยชนของชาติ 

                                                 
99 ดู The Cabinet Manual, 5. Legislation and The Executive, Presentation of International Treaties to the House ขอที่ 
5.83 ถึง 5.91 และ ใน The Standing Orders ของรัฐสภาในสวนของ “International Treaties” หมวดวาดวย Non - Legislative 
Procedure 
100 Standing Orders 2003, International Treaties and Cabinet: 3.36 Any proposal to sign an international treaty or 
agreement, or to take binding treaty action (that is, ratification, accession, acceptance, approval, withdrawal or 
denunciation of an international treaty or agreement) must be submitted to Cabinet for approval, via the appropriate 
Cabinet committee. 
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(National Interest Analysis: NIA) ที่มีการประมวลผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นหรือเพ่ิมขึ้นกับ
ประเทศหากนิวซีแลนดเขาเปนภาคีหรือคูสัญญา เพ่ือประกอบการพิจารณาในการทําสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศนั้น 

 
นอกจากนี้ การดําเนินการทําสนธิสัญญาตองคํานึงดวยวาเปนการทําสนธิสัญญา

ประเภทใด เชน สนธิสัญญาพหุภาคี สนธิสัญญาทวิภาคีที่มีความสําคัญ (Major Bilateral Treaty) 
หรือ สนธิสัญญาทวิภาคีที่มีความสําคัญนอย (Minor Bilateral Treaty) 

 
เม่ือคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการของรัฐบาล (Cabinet Committee) ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบที่จะทําความตกลงกับตางประเทศแลว กระทรวงการตางประเทศและการคา 
(Ministry of Foreign Affairs and Trade) มีหนาที่รับผิดชอบในการนําเสนอสนธิสัญญาหรือความ
ตกลงฯ รวมทั้งรายงานการวิเคราะหผลกระทบประโยชนของชาติ (NIA) พรอมรายงานที่เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีนั้น เสนอตอรัฐสภาพิจารณาโดยเร็ว กอนที่จะแสดงเจตนาผูกพันตามสนธิสัญญา101  

 
การลงนาม (Signature) 
 

การทําสนธิสัญญาบางฉบับไดกําหนดไวในกระบวนการเจรจาทําสนธิสัญญา วาใหรัฐ
คูสัญญาลงนามรับรองความถูกตองของสนธิสัญญา (Authentication) วาไดทําโดยถูกตองตาม
แบบและมีเน้ือหาตามที่ไดเจรจาตกลงกันจริง ซึ่งการลงนามในขั้นตอนน้ียังไมสรางภาระผูกพัน
ในทางระหวางประเทศระหวางคูสัญญาแตอยางใด คูสัญญามีหนาที่เพียงไมกระทําการใดๆ ให
วัตถุประสงคในการทําสนธิสัญญาเสียไป 

 
การลงนาม (Signature) ของรัฐมนตรีหรือรัฐบาลในขั้นตอนนี้ จึงเปนการกระทําเพียง

เพ่ือยืนยันวา รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาตรวจสอบแบบและเนื้อหาของสนธิสัญญาแลว 
จึงไดลงนามรับรองความถูกตองของสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศวาถูกตองตามที่
ไดตกลงกัน 

 
 

                                                 
101 Standing Orders 2003, 3.37 If the text of treaty or agreement has been concluded at the point that Cabinet’s 
approval is sought, it must be attached to the Cabinet paper or (if the text is too large to attach) a copy must be 
provided to the Cabinet Office, to be made available to Ministers if they wish to see it. If the treaty is to be presented to 
the House of Representatives before binding treaty action is taken, a National Interest Analysis is approved form must 
also be attached to the Cabinet Paper.) 
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กระบวนการในการเสนอสนธิสัญญาหรือความตกลงตอรัฐสภา102

 
นับแตป ค.ศ.2000 เปนตนมา สนธิสัญญาพหุภาคีและสนธิสัญญาทวิภาคีที่สําคัญ 

(Major Bilateral Treaty) ตองเสนอตอรัฐสภากอนที่ฝายบริหารจะแสดงเจตนาเขาผูกพันตาม
สนธิสัญญา โดยฝายกฎหมายของกระทรวงการตางประเทศและการคา (The Legal Division of 
Ministry of Foreign Affairs and Trade) มีหนาที่เสนอสนธิสัญญาพรอมกับรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบประโยชนของชาติ (NIA) ตอรัฐสภา 

 
ในกรณีที่ฝายกฎหมายของกระทรวงการตางประเทศและการคา (Legal Division of the 

Ministry of Foreign Affairs and Trade) พิจารณาแลวเห็นวาการทําสนธิสัญญาฉบับใดเปนเรื่อง
สําคัญและตองนําสนธิสัญญาเสนอใหรัฐสภาพิจารณา ใหมีหนาที่รับผิดชอบในการทําความเห็น
ประกอบการพิจารณาดวย โดยความเห็นน้ันสามารถทําในลักษณะการใหคําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับ
ประเด็นในทางกฎหมายระหวางประเทศและตารางการดําเนินงาน (General Guidance on 
International Law Issues, Tabling Process) หรือ การใหคําแนะนําเฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบและ
เน้ือหาของรายงานการวิเคราะหผลกระทบประโยชนของชาติ (Specific Guidance on the 
Required Format and Content for a National Interest Analysis) ก็ได 

 
กระบวนการในการนําเสนอสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเขาสูการ

พิจารณาของสภานั้น ถูกกําหนดไวในเอกสารหลักเกณฑการพิจารณาสนธิสัญญาของสภา (The 
Standing Orders)103 โดยสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (The Office of Clerk of the 
House of Representatives) ทําหนังสือเวียนประจําป (Annual Circular) วาดวย “คําแนะนําเรื่อง
กระบวนการทั่วไปและเงื่อนไขในการเสนอเรื่องตอสภาผูแทนราษฎร” (Guidance on the 
General Procedures and Requirements for Presenting Papers to the House) เพ่ือ
กําหนดใหรัฐบาลดําเนินกระบวนการเสนอสนธิสัญญาตอสภาใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน 
Standing Orders 

 
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภาที่จัดตั้งข้ึนเพื่อกลั่นกรองสนธิสัญญา (Select 
Committee) 
 

เม่ือสนธิสัญญาไดถูกนําเสนอตอสภา คณะกรรมาธิการสภาที่จะรับผิดชอบพิจารณา
กลั่นกรองสนธิสัญญาไดแกคณะกรรมาธิการตางประเทศ ความมั่นคงและการคาของสภา

                                                 
102  ประเทศนิวซีแลนดมีการปกครองในระบอบรัฐสภาเชนเดียวกับประเทศอังกฤษ แตรัฐสภาของนิวซีแลนดเปนระบบสภาเดี่ยว 
คือมีสภาผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียวเทานั้น 
103 Standing Orders 2003, สวน “International Treaties” บทวาดวย “Non-Legislative Procedures” 
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ผูแทนราษฎร (The Foreign Affairs, Defense and Trade Committee of the House : FADTC) 
ซึ่งจะตรวจสอบสนธิสัญญา หรือสงสนธิสัญญาใหกับคณะกรรมาธิการชุดอ่ืนๆ ที่เหมาะสมได
พิจารณาตรวจสอบ ในระหวางนี้รัฐบาลตองระงับการกระทําใดๆ อันจะเปนการกอใหเกิดความ
ผูกพันตามสนธิสัญญา จนกวาคณะกรรมาธิการกลั่นกรองจะไดเสนอรายงาน หรือ 15 วันหลังจาก
ที่มีการนําสนธิสัญญาเสนอตอสภา ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับวาระยะเวลาใดจะเร็วกวา หากคณะกรรมาธิการ
ดังกลาว (The Select Committee) พิจารณาเห็นวาตองใชเวลาในการพิจารณาตรวจสอบมากกวา 
15 วัน สามารถแจงตอรัฐบาลวาจําเปนตองขยายระยะเวลาในการพิจารณาสนธิสัญญาออกไปอีก 
เพ่ือใหรัฐบาลชะลอการเขาผูกพันตามสัญญาไวกอนได 

 
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการกลั่นกรอง (The Select Committee) สามารถเปดรับฟง

ความคิดเห็นจากประชาชนหรือเสนอใหประชาชนสงเอกสารแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ตางๆ (Public Submission) มายังคณะกรรมาธิการได และในกรณีที่รัฐสภาเห็นวาจําเปนตองเปด
การพิจารณาสนธิสัญญานั้น สามารถเปดอภิปรายในสภาได 

 
ในกรณีเรงดวนเพ่ือประโยชนของประเทศ รัฐบาลสามารถพิจารณาทําความตกลงกับ

ตางประเทศไปกอนที่จะเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภาได แตทั้งน้ีตองคํานึงถึงประโยชนของ
ชาติ และตองเสนอความตกลงตอรัฐสภาโดยเร็วที่สุด หลังจากที่ไดแสดงเจตนาเขาผูกพันตาม
ความตกลงแลว โดยตองแนบรายงานการวิเคราะหผลกระทบประโยชนของชาติ (NIA) และ คํา
ชี้แจงถึงสาเหตุที่ตองมีการแสดงเจตนาเขาผูกพันตามความตกลงนั้นอยางเรงดวนตอรัฐสภาดวย
เชนกัน 

 
ในกรณีที่ตองมีการตรากฎหมายเพื่อผนวกสนธิสัญญาเขาเปนกฎหมายภายใน รัฐบาล

จะยังไมเร่ิมกระบวนการตรากฎหมายในสภาเพื่อรองรับสนธิสัญญา จนกวาจะไดมีการนํา
สนธิสัญญาเสนอตอรัฐสภา และระยะเวลาในการพิจารณารายงานของรัฐสภาที่จะตองสงถึงรัฐบาล 
(20 หรือ 15 วัน) ไดสิ้นสุดลง 

 
นอกจากนี้ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเกิดการตรวจสอบฝายบริหารในกระบวนการทํา

สนธิสัญญา104 กระทรวงการตางประเทศและการคา (The Foreign Affairs, Defense and Trade 
Select Committee : FADTC) เปนองคกรที่ทําหนาที่ชี้หรือตีความวาสนธิสัญญาทวิภาคีฉบับใดมี
ความสําคัญ (Major Bilateral Treaty) และจะตองเสนอตอรัฐสภาเพื่อพิจารณา ในการนี้กระทรวง
การตางประเทศและการคาจึงไดกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขในการพิจารณาวาสนธิสัญญาทวิภาคี

                                                 
104 Bilateral Treaty Criteria: www.mfat.govt.nz/support/legal/treaties/treatytabling.html
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ฉบับใดเปนสนธิสัญญาที่มีความสําคัญและตองเสนอตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ กอนที่จะมี
การแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสัญญา105 โดยอาจสรุปเง่ือนไขที่สําคัญได 9 เง่ือนไข ดังนี้ 

1. สนธิสัญญาทวิภาคีที่มีผลกระทบสําคัญตอประโยชนสาธารณะ (Major Interest to 
the Public) 

2. สนธิสัญญาทวิภาคีที่เปนเรื่องสําคัญที่สภาไมเคยพิจารณาและยังไมมีแนวปฏิบัติมากอน 
3. สนธิสัญญาทวิภาคีที่เปนเรื่องสําคัญและมีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญจากแบบของ

สนธิสัญญาทวิภาคีเดิมที่เคยทํามาในเรื่องเดียวกัน 
4. สนธิสัญญาที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธในลักษณะทวิภาคีเปนประเด็นหลัก 
5. สนธิสัญญาทวิภาคีที่กระทบกับงบประมาณที่สําคัญ 
6. สนธิสัญญาที่ไมสามารถบอกเลิก หรือยังคงมีผลบังคับใชในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่ง

มีความผูกพันรัฐบาลในอนาคตหรือในระยะเวลาที่กําหนด 
7. สนธิสัญญาที่ตองมีการตรากฎหมายรองรับการมีผลบังคับใชภายในประเทศที่มี

ลําดับศักดิ์สูงกวากฎหมายภายในที่ตราโดยรัฐสภา 
8. สนธิสัญญาสําคัญที่นิวซีแลนดตองการบอกเลิก 
9. สนธิสัญญาที่คณะกรรมาธิการการตางประเทศ กลาโหม และการคา (The Foreign 

Affairs, Defense and Trade Committee) มีมติวาจะเปนประโยชนหากมีการตรวจสอบหรือ
พิจารณาสนธิสัญญาโดยสภา กอนรัฐบาลแสดงเจตนาผูกพัน106

 
ในทางปฏิบัติเจาหนาที่ฝายกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศและการคา (Legal 

Division of the Ministry of Foreign Affairs and Trade) จะเปนผูรับผิดชอบในกระบวนการนี้ ทั้ง
การพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนด กระบวนการเสนอสนธิสัญญาใหรัฐสภาพิจารณา พรอมทั้ง 
รายงานการวิเคราะหผลกระทบประโยชนของชาติ (NIA) ที่เกี่ยวของ 

 
Government Response 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและการคา รับพิจารณาเนื้อหารายงานที่
คณะกรรมาธิการกลั่นกรอง (The Select Committee) ไดพิจารณาตรวจสอบรวมกับคณะรัฐมนตรี
แลว กอนที่ฝายบริหารจะไดแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสัญญา ตามวิธีการที่คูสัญญาจะไดตก
ลงกัน เชน การลงนาม การใหสัตยาบัน การยอมรับ การภาคยานุวัติ ฯลฯ ในกรณีที่ในรายงาน
ของคณะกรรมาธิการกลั่นกรอง (The Select Committee) มีขอชี้แนะตอรัฐบาล รัฐบาลตองมีคํา
ชี้แจงตอบกลับไปยังรัฐสภาดวย ภายใน 90 วัน หลังจากที่ไดรับรายงาน 

                                                 
105 Standing Order 2003, 384, Cabinet Manual, paragraph 5.83 
106  ขอสังเกต เงื่อนไขที่กําหนดขึ้นน้ีเปนเพียงแนวทางแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและการคา ในการพิจารณาวา
สนธิสัญญาจะตองเสนอตอรัฐสภาหรือไม แตแนวทางดังกลาวยงัไมไดมีการบัญญัติเปนกฎหมายแตอยางใด 
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3.2.4 กระบวนการทําความตกลงวาดวยการคาเสรีของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 
รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 บัญญัติใหคณะรัฐมนตรี (Conseil des 

Ministres) โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนองคกรที่มีอํานาจริเร่ิมการเจรจา
ความตกลงกับนานาประเทศและตัดสินใจผูกพันตามความตกลงในนามของรัฐ โดยอยูภายใตการ
กํากับดูแลของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ 

 
อยางไรก็ดี แมวาในหลักการรัฐบาลจะมีอํานาจทําสนธิสัญญาหรือความตกลงฯ ตางๆ 

กับประเทศอ่ืน แตหนังสือเวียนสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 1997 เรื่อง การ
เจรจาทําความตกลงและการลงนามในความตกลงระหวางประเทศ (Circulaire du 30 mai 
1997 relative à l’élaboration et à la conclusion des accords internationaux) ไดแบงประเภท
ของความตกลงระหวางประเทศออกเปน 2 ประเภท ไดแก “สนธิสัญญา” (traités) ตามนัยมาตรา 
52 แหงรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1958 ซึ่งเปนสนธิสัญญาเต็มรูปแบบที่รัฐบาลตองกระทําภายใตความ
เห็นชอบของรัฐสภา และในนามแหงประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ ซึ่งจะเปนผูลงนามเอง กับ 
“ความตกลงระหวางประเทศ” (Accords) ซึ่งเปนความตกลงในรูปแบบอยางงายที่รัฐบาลสามารถ
ทําไดโดยไมตองขอความเห็นชอบลวงหนาจากรัฐสภา และกระทําในนามของรัฐบาลไดเอง ใน
กรณีนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจะเปนผูลงนามในความตกลงฯ 

 
การเลือกรูปแบบในการทําความตกลงระหวางประเทศ107 วาจะเปน traité หรือ accord 

จะเปนไปตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ฝรั่งเศสเคยกระทํามา รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1958 มาตรา 53 บังคับ
ใหกระทําในรูปแบบ “สนธิสัญญา” เฉพาะแตกรณีที่เปนสนธิสัญญาทางการคาและสนธิสัญญา
สันติภาพเทานั้น นอกจากนี้ การใชรูปแบบสนธิสัญญาอาจเปนไปตามที่รัฐคูสัญญารองขอเม่ือมี
เหตุผลบางประการ กลาวคือเพ่ือใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญของรัฐคูสัญญาหรือเปนเรื่องสําคัญของ
รัฐ ในกรณีนี้รัฐคูสัญญาอาจรองขอใหใชรูปแบบสนธิสัญญาอยางเต็มรูป เพ่ือใหถูกตองตาม
กฎหมายภายในหรือเพ่ือเพ่ิมน้ําหนักความสําคัญใหแกความตกลงในเรื่องนั้นก็ได อยางไรก็ตาม 
ตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ไมวาจะเปนการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศลวนมีผล
ผูกพันประเทศและกฎหมายภายในเสมอกัน 

 
กระบวนการในการทําสนธิสัญญาและความตกลงระหวางประเทศของประเทศฝรั่งเศสมี

กระบวนการที่สําคัญ ดังนี้ 
1) การริเริ่มเจรจา 

                                                 
107 เพื่อความสะดวก ตอไปในสวนของฝรั่งเศสนี้จะเรียกสนธิสัญญา (traité) และความตกลงระหวางประเทศ (accord) โดยรวมวา
ความตกลงระหวางประเทศ ถาที่ใดตองการกลาวถึงสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศอยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะ จะ
เรียกชื่อโดยตรง 
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2) การเจรจาตกลง 
3) การปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทําความตกลงระหวางประเทศบางประเภท 
4) การลงนามผูกพัน 
5) การใหความเห็นชอบกับการใหสัตยาบันแกสนธิสัญญา 
6) การมีผลใชบังคับของความตกลงระหวางประเทศ 
7) การสงสําเนาความตกลงระหวางประเทศไปเก็บ 
8) การทําสนธิสัญญาทางการคา 
9) ขอพิจารณาเกี่ยวกับกลไกการควบคุมฝายบริหารในกระบวนการทําสนธิสัญญา 
 

การริเริ่มเจรจา 
 

ตามปกติอํานาจในการตัดสินใจริเริ่มเจรจาหรือรับขอเสนอเพื่อเจรจาความตกลงระหวาง
ประเทศเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ดังน้ัน ไมวารัฐตางประเทศใดจะเสนอ
ใหมีการเจรจา หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงใดเห็นวาประเทศฝรั่งเศสมีความจําเปนตองเจรจาทํา
ความตกลงหรือแกไขปรับปรุงความตกลงระหวางประเทศในเรื่องใด จะตองดําเนินการโดยความ
เห็นชอบและโดยผานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศทั้งสิ้น บุคคลดังกลาวเปนผูรับมอบ
อํานาจจากคณะรัฐมนตรี (ในกรณีที่สนธิสัญญานั้นไมตองขอรับความเห็นชอบจากรัฐสภา) หรือ
จากประธานาธิบดี (ในกรณีที่สนธิสัญญานั้นตองขอรับความเห็นชอบจากรัฐสภา) ในการไปเจรจา
ทําสนธิสัญญาทางการคาหรือสนธิสัญญาอื่น ในทางปฏิบัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศอาจมอบหมายใหทูตหรือบุคลากรในกระทรวงการตางประเทศคนใดคนหนึ่งเปนผู
เจรจาภายใตการควบคุมบังคับบัญชาของรัฐมนตรีฯ ก็ได 

 
รัฐมนตรีกระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องที่จะมีการเจรจาจะตองเสนอรางสนธิสัญญาหรือราง

ความตกลงระหวางประเทศที่ตนตองการใหเจรจา พรอมทั้งรายงานการศึกษาอยางละเอียดใน
เรื่องนั้น เสนอไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ในขั้นตอนนี้จะทราบวารางความตก
ลงระหวางประเทศมีสาระสําคัญอยางไร ตองดําเนินกระบวนการจัดทําในรูปแบบใด และใครเปนผู
มีอํานาจลงนาม ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนผูดูแลรับผิดชอบมิใหรางความตก
ลงระหวางประเทศขัดหรือแยงกับกฎหมายระหวางประเทศ สนธิสัญญาและความตกลงที่ประเทศ
ฝรั่งเศสไดลงนามผูกพันไปแลว และกฎหมายภายในอื่นๆ ในขั้นตอนการเจรจานี้ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศจะตองปรึกษาหารือรัฐมนตรีทุกคนที่อาจจะเกี่ยวของหรือรับผิดชอบงาน
ดังกลาว หากมีปญหาใดๆ เกิดขึ้นทั้งในดานเน้ือหาและรูปแบบของความตกลง หรือมีความ
ขัดแยงระหวางกระทรวงที่เกี่ยวของ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะเปนองคกรชี้ขาดปญหา 
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ตอจากนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรวมกับกระทรวงที่รับผิดชอบหลัก
ในเรื่องดังกลาวแตงตั้งบุคคลอันประกอบเปนคณะผูแทนการเจรจารับผิดชอบเจรจาทําความตกลง
ระหวางประเทศดังกลาวจนแลวเสร็จ 

 
ประธานาธิบดีมีอํานาจที่จะไดรับรายงานความกาวหนาของการเจรจาและผลสรุปการ

เจรจาตกลงวาเปนอยางไร รวมทั้งมีอํานาจใหคําปรึกษาแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ หรือคณะผูแทนการเจรจาดวย (มาตรา 52 วรรคสอง รัฐธรรมนูญฯ108) 

 
การเจรจาตกลง 
 

ในขั้นตอนการเจรจา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือรัฐมนตรีที่ไดรับ
มอบหมายใหทําการเจรจาจะประมาณการระยะเวลาทั้งสิ้นที่ใชในการเจรจาทําความตกลง วันที่ที่
คาดวาจะมีการลงนามในสนธิสัญญา ระยะเวลาดังกลาวรวมถึงเวลาที่ตองใชในการติดตอ
ประสานงานและปรึกษาหารือระหวางคณะผูแทนการเจรจากับกระทรวงที่เกี่ยงของ ตลอดจนเวลา
ในการศึกษาวิเคราะหถึงขอดีขอเสียของการทําสนธิสัญญาและความตกลงระหวางประเทศในดาน
การเมือง ปญหาเชิงเทคนิคและกฎหมายซึ่งอาจจะเกิดขึ้น  

 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศตองพิจารณาโดยเร็วที่สุดที่จะทําได

เพ่ือทราบวารัฐบาลจะตองเตรียมแกไขเพิ่มเติมหรือเสนอใหมีรัฐบัญญัติ หรือตองตรากฤษฎีกาขึ้น
ใหมเพ่ือรองรับการประกาศใชบังคับสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศหรือไม และหาก
เปนกรณีการทําสนธิสัญญาประเภทที่กําหนดตามมาตรา 53 แหงรัฐธรรมนูญฯ109 รัฐบาลจะตอง
เสนอรางรัฐบัญญัติไปพรอมกับการเสนอขอความเห็นชอบหรือขอสัตยาบันรางสนธิสัญญาดวย 

 
หากสนธิสัญญาหรือความตกลงนั้นจะมีผลกระทบตอดินแดนโพนทะเล (territoires 

d’outre-mer) ซึ่งเปนเขตการปกครองของฝรั่งเศสแหงใด รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศจะตองปรึกษากับรัฐมนตรีการปกครองดินแดนโพนทะเลดวยวามีความจําเปนที่
จะตองสงรางสนธิสัญญาใหแกสภาการปกครองของดินแดนโพนทะเลแหงนั้นพิจารณาให
ความเห็นหรือขอเสนอแนะใดๆ หรือไม ในกรณีที่มีการสงเรื่องใหสภาการปกครองดินแดนโพน
                                                 
108 มาตรา 52 แหงรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส ค.ศ.1958 บัญญัติวา « Le Président de la République négocie et ratifie les traités.  
    Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. » 
109  มาตรา 53 บัญญัติวาความตกลงระหวางประเทศตอไปน้ี จะมีสภาพบังคับเปนกฎหมายของรัฐเม่ือมีการใหสัตยาบันหรือให
ความเห็นชอบแลว การใหสัตยาบันหรือใหความเห็นชอบตองกระทําโดยรัฐสภาและโดยการตราเปนรัฐบัญญัติบังคับการใหเปนไป
ตามสนธิสัญญา  
     « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui 
engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état 
des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire » 
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ทะเลพิจารณา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจะตองกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม
เพียงพอแกการพิจารณาเรื่องของสภาการปกครองดินแดนโพนทะเลดวย 

 
ในระหวางการเจรจา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศมีหนาที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ

การเจรจาและรายงานความกาวหนาของการเจรจาใหแกรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่
เจรจานั้นไดทราบ ในกรณีที่รัฐมนตรีอ่ืนซึ่งมิใชรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนผูนํา
คณะผูแทนการเจรจา บุคคลนั้นจะตองประสานกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเพื่อ
ขอใหแจงขอมูลรายละเอียดการเจรจาไปยังรัฐมนตรีคนอ่ืนๆ ตอไป 

 
เม่ือกระบวนการเจรจาใกลจะสิ้นสุดลง รัฐมนตรีผูรับผิดชอบการเจรจาจะตองสงราง

ความตกลงระหวางประเทศเพื่อใหรัฐมนตรีที่เกี่ยวของไดพิจารณาเห็นชอบหรือแกไขปรับปรุง
โดยเร็วที่สุดที่จะเปนไปได แตอยางนอยจะตองกระทํากอนกระบวนการเจรจาสิ้นสุด ทั้งน้ี 
เน่ืองจากเมื่อมีการลงนามผูกพันตามความตกลงฯ แลว ไมอาจแกไขปรับปรุงขอความในความ 
ตกลงฯ นั้นไดอีก เวนแตจะมีการตั้งขอสงวน (réservation) ไวและในกรณีที่เปนความตกลงแบบ
พหุภาคีเทานั้น อยางไรก็ตาม มักปรากฏอยูเสมอวาเมื่อมาถึงขั้นตอนที่รัฐบาลเสนอรางความตก
ลงระหวางประเทศตอรัฐสภาเพื่อขอสัตยาบัน กระทรวงที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นมักจะคัดคานโตแยง
เน้ือหาในความตกลงฯ ดังกลาว 

 
สิ่งที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในกระบวนการเจรจาก็คือ จะตองพิจารณาถึงความ

สอดคลองตองกันของสาระสําคัญในความตกลงฯ กับรัฐธรรมนูญดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศจะตองแจงไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Secrétaire général du 
Gouvernement) ถึงขอขัดของหรือปญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจากการเจรจาทําความตก
ลงระหวางประเทศดวย ในกรณีที่จําเปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจสงเร่ืองใหศาลปกครองสูงสุด 
(ศาลสภาแหงรัฐ) เพ่ือขอใหพิจารณาวารางความตกลงระหวางประเทศดังกลาวขัดหรือแยงกับ
รัฐธรรมนูญหรือไม 

 
สําหรับภาษาที่ใชในการทําความตกลงระหวางประเทศ ถาหากเปนสนธิสัญญาทวิภาคี

ใหทําเปนภาษาฝรั่งเศสเทานั้น เวนแตจําเปนตองกระทําเปนสองภาษา ภาษาหนึ่งตองเปนภาษา
ฝรั่งเศส ถาเปนกรณีสนธิสัญญาพหุภาคี ใหใชภาษาแมของแตละประเทศที่เปนภาคี นอกจากนี้ 
ประธานคณะผูแทนการเจรจาหรือเลขานุการคณะฯ มีหนาที่ควบคุมดูแลใหการจัดทําเอกสาร
ประกอบการทําความตกลง รายงานการประชุม ตลอดจนเอกสารเตรียมการยกรางความตกลง
ระหวางประเทศทั้งหมดตองทําเปนภาษาฝรั่งเศส 
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การปรึกษาหารือเก่ียวกับการทําความตกลงระหวางประเทศบางประเภท 
 
 ในกรณีที่ฝรั่งเศสตองการเจรจาทําความตกลงความรวมมือทางวัฒนธรรมซึ่งมีขอกําหนด
เกี่ยวกับภาษีศุลกากรหรือภาษีเงินได แลวแตกรณี หากมีขอสงสัยวาความตกลงดังกลาวมีบท
ยกเวนระเบียบขอบังคับของประชาคมยุโรปซ่ึงประเทศฝรั่งเศสเปนสมาชิกอยูหรือไม เลขาธิการ
สํานักงานประสานงานระหวางกระทรวงจะตองแจงใหคณะกรรมการของประชาคมยุโรป 
(Commission de Communauté européenne) ไดทราบโดยเร็วผานผูแทนถาวรของฝรั่งเศสใน
ประชาคมยุโรปกอนที่ความตกลงฯ ดังกลาวจะมีผลใชบังคับ คณะกรรมการประชาคมยุโรปจะแจง
ใหประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ของประชาคมทราบภายในหนึ่งเดือน 
 

เ ม่ือคณะกรรมการประชาคมยุโรปพิจารณาเห็นชอบแลว คณะมนตรี (Conseil 
européen) อาจอนุญาตใหประเทศฝรั่งเศสทําความตกลงระหวางประเทศที่มีบทกําหนดยกเวน
ภาษีศุลกากรหรือภาษีเงินไดดังกลาว แตทั้งน้ี ระยะเวลาการพิจารณาตองไมเกินกวาสองเดือน 

 
นอกจากนี้ คําวินิจฉัยของ Conseil européen ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 1974 เร่ือง

กระบวนการปรึกษาในการทําความตกลงความรวมมือระหวางรัฐสมาชิกของประชาคมยุโรปกับ
ประเทศที่สาม กําหนดใหรัฐสมาชิกที่ประสงคจะทําความตกลงความรวมมือระหวางประเทศทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตองแจงคณะกรรมการประชาคมยุโรปตลอดจนรัฐสมาชิกอ่ืนๆ 
ทั้งหมดทราบ รวมทั้งตองสงรางความตกลงฯ ขอที่กลาวถึงความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมใหคระกรรมการฯ และรัฐสมาชิกทราบดวย ในกรณีที่จําเปน รัฐสมาชิกหรือคณะ
กรรมการฯ จะขอใหมีการประชุมปรึกษากันวาความตกลงดังกลาวสอดคลองตองกันหรือไมกับ
นโยบายเศรษฐกิจของประชาคมยุโรปและสงเสริมความรวมมือระหวางรัฐสมาชิกของประชาคมฯ 
กับประเทศที่สามนั้น 

 
การลงนามผูกพัน 

 
(1) ผูมีอํานาจในการลงนาม 

ตามรัฐธรรมนูญ ผูมีอํานาจในการลงนามผูกพันสนธิสัญญา (traité) ไดแกประธานาธิบดี 
แตประธานาธิบดีไมจําตองลงนามดวยตนเองเสมอไป อาจมอบหมายใหตัวแทนซึ่งตามปกติไดแก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศลงนามในนามของประธานาธิบดีได สวนความตกลง
ระหวางประเทศ (accord) นายกรัฐมนตรีมีอํานาจลงนามไดเอง หรืออาจมอบอํานาจให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย หรือแมกระทั่งมอบให
เอกอัครราชทูตประจําประเทศคูสัญญาลงนามแทนได 

 

 59 



อยางไรก็ดี เน่ืองจากรัฐบาลเปนผูรับผิดชอบในการบริหารประเทศ ดังน้ัน การตัดสินใจที่
จะผูกพันตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศฉบับใดตองผานการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีกอน ถาหากประธานาธิบดีลงนามสนธิสัญญาดวยตนเอง จะตองมีรัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบสนธิสัญญานั้นลงนามกํากับความถูกตองแทจริง (contreseing) ดวยเสมอ แนวปฏิบัติ
ดังกลาวเพื่อกําหนดตัวผูที่จะทําหนาที่ตีความและเตรียมการทั้งหลายเพื่อรองรับการบังคับใช 
สนธิสัญญา นอกจากนี้ ในกรณีที่เปนสนธิสัญญาตามประเภทที่ระบุในมาตรา 53 แหงรัฐธรรมนูญฯ  
รัฐบาลจะตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอนการลงนามผูกพัน110

 
ถาความตกลงระหวางประเทศนั้นเปนพิธีสาร (Protocal) เกี่ยวกับการเงิน และผูลงนาม

เปนเอกอัครราชทูตผูรับมอบอํานาจ บุคคลดังกลาวตองแจงใหรัฐมนตรีที่เกี่ยวของทราบเพื่อ
เตรียมการใหพรอมที่จะปฏิบัติตามพิธีสารดวย 

 
(2)  กระบวนการพิจารณาตรวจสอบความตกลงฯ 
รางความตกลงระหวางประเทศที่คณะผูแทนการเจรจารับรองความถูกตองแลวจะถูก

ตรวจสอบอีกครั้งหน่ึงโดยฝายกฎหมายของกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งทําหนาที่พิจารณาให
ขอคิดเห็นและขอสังเกตตางๆ เกี่ยวกับความตกลงดังกลาวทั้งฉบับ ถาความตกลงทําขึ้นสอง
ภาษา ฝายกฎหมายตองสงสําเนาความตกลงไปใหฝายแปลดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
ตรงกันของเนื้อความในความตกลงทั้งสองภาษากอน จากนั้นรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศจึงสั่งการใหจัดทําตนฉบับเพ่ือลงนาม 

 
การใหความเห็นชอบกับการใหสัตยาบันแกสนธิสัญญา 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ หรือรัฐมนตรีอ่ืนที่ไดรับมอบอํานาจ เปน
ผูรับผิดชอบดําเนินกระบวนการแสดงความยินยอมผูกพันตามสนธิสัญญาหรือตามความตกลง
ระหวางประเทศตามกฎหมายระหวางประเทศ111 ในการนี้รัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดวาความตก
ลงดังกลาวเปนประเภทที่จะตองขออนุมัติจากรัฐสภากอนการใหสัตยาบันหรือการเขาเปนภาคี
สมาชิกหรือไม 

 
 
 

                                                 
110 ดูเชิงอรรถหมายเลข 104 
111  ตามกฎหมายฝรั่งเศส การใหความเห็นชอบเขาผูกพันกับความตกลงระหวางประเทศ (accord) อาจกระทําโดยการลงนามใน
ความตกลงฯ ก็เพียงพอแลว เวนแตจะไดตกลงกันไววาจะตองมีการใหสัตยาบันกันในภายหลงัอีกครั้งหน่ึง สําหรับสนธิสัญญา 
(traité) การใหความเห็นชอบเขาผูกพันตองกระทําโดยการใหสัตยาบัน (ratification) สวนการแสดงเจตนาเขาผูกพันกับสนธิสัญญา
แบบพหุภาคี ใหกระทําโดยการลงนามในสนธิสัญญาและแสดงการเขาเปนภาคีสมาชิก (adhésion)  
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(1) การขออนุมัติตอรัฐสภากอนการใหสัตยาบันหรือการใหความเห็นชอบแกสนธิสัญญา 
 รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ.1958 หมวด VI วาดวย “สนธิสัญญาและความตกลงระหวาง

ประเทศ” (Traités et accords internationaux) มาตรา 53
112

 กําหนดวาความตกลงระหวาง
ประเทศบางประเภทตองไดรับอนุมัติจากรัฐสภากอนจึงจะใหสัตยาบันหรือใหความยินยอมผูกพัน
ได รายการความตกลงระหวางประเทศดังกลาวมีดังตอไปน้ี 

- สนธิสัญญาสันติภาพ ซึ่งรวมถึงการทําสนธิสัญญารวมเปนพันธมิตร (Alliance 
Treaty) ดวย ดังกรณีที่จะมีการรับรัฐสมาชิกใหมเพ่ิมขึ้นในกติกาแอตแลนติค 
(Atlantic Treaty) ซึ่งฝร่ังเศสเปนภาคีอยู ฝายบริหารไดขอความเห็นชอบจาก
รัฐสภากอนที่จะใหการรับรองพิธีสาร (Protocal) แสดงการยอมรับ 

- สนธิสัญญาทางการคา ซึ่งไดแกสนธิสัญญาและความตกลงทางการคาทุกฉบับ 
รวมทั้งความตกลงการคาเสรี ดวย

- สนธิสัญญาหรือความตกลงเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศ เชน ความตกลงวา
ดวยสถานที่ตั้งสํานักงานขององคการระหวางประเทศเปนความตกลงที่ตองไดรับ
อนุมัติจากรัฐสภากอน เนื่องจากเปนการกอตั้งเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการ
ทูต113

- สนธิสัญญาซึ่งมีผลผูกพันการเงินการคลังของประเทศ ตัวอยางเชน รัฐบัญญัติที่
ใหความเห็นชอบแกรัฐบาลในการเพิ่มสัดสวนผูรวมทุนของประเทศฝรั่งเศสใน
กองทุนการเงินระหวางประเทศใหสูงขึ้น (International Monetary Fund : IMF) 
ซึ่งเปนผลมาจากการเจรจาความตกลงแกไขเปลี่ยนแปลงสถานภาพขององคการ
ระหวางประเทศแหงนี้ 

- สนธิสัญญาซึ่งมีบทแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย (รัฐบัญญัติ) ของฝายนิติบัญญัติ  
- สนธิสัญญาซึ่งมีผลกระทบตอสถานภาพของบุคคล 
- สนธิสัญญาซึ่งมีบทสละ แลกเปลี่ยน หรือควบเขาดวยกันซึ่งดินแดนอาณาเขต 

กรณีนี้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสตีความวารวมถึงการแยกออกไปซึ่ง

ดินแดนอาณาเขตดวย
114

 
ทันทีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือรัฐมนตรีผูมีอํานาจเจรจาลงนาม

รับรองความถูกตองของความตกลงแลว (หากเปนกรณีหลัง รัฐมนตรีผูนั้นจะตองแจงให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศทราบเพื่อดําเนินการ) ตองตรวจสอบวาความตกลง

                                                 
112 ดูเชิงอรรถหมายเลข 104 
113 หนังสือเวียนสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 1997 เร่ือง การเจรจาทําความตกลงและการลงนามในความตกลง
ระหวางประเทศ (Circulaire du 30 mai 1997 relative à l’élaboration et à la conclusion des accords internationaux) ขอ V. 
การอนุมัติใหใหสัตยาบันและใหความเห็นชอบแกสนธิสัญญา 
114 ดูคําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ décision 75-59 DC ลงวันที่ 30 ธันวาคม 1975 considérant 2. 
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ระหวางประเทศดังกลาวมีวัตถุประสงคที่เขาลักษณะสนธิสัญญาตามความในมาตรา 53 หรือไม115 
การดําเนินกระบวนการขออนุมัติจากรัฐสภาตามมาตรา 53 หมายความรวมถึงสนธิสัญญาที่กอตั้ง
ขึ้นใหม และที่แกไขเพิ่มเติมหรือที่ปรับปรุงจากสนธิสัญญาฉบับเดิมดวย ทั้งนี้ เปนไปตามหลัก
คูขนานเชิงรูปแบบ (règle de parallélisme des formes)  คือการแกไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาเดิม
ตองกระทําโดยกระบวนการเดียวกับการทําสนธิสัญญาฉบับแรก 

 
อยางไรก็ดี แมวาการตรวจสอบวัตถุประสงคดังกลาวสามารถกระทําไดเม่ือภายหลังการ

ลงนามรับรองความถูกตองของเนื้อหาของความตกลงเทานั้น เนื่องจากไมอาจกระทําไดกอน     
(a priori) การตกลงในขั้นตอนสุดทาย แตเพ่ือใหการตรวจสอบกระทําไดและการแจงหนวยงานที่
เกี่ยวของรับทราบโดยเร็วที่สุด คณะตุลาการรัฐธรรมนูญและศาลปกครองสูงสุดของฝรั่งเศสไดวาง
หลักการไวในคําวินิจฉัยหลายเรื่อง ใหกระทรวงการตางประเทศใชตัวบงชี้ในความตกลงใหเปน
ประโยชนเพ่ือบอกในเบื้องตนวาจะเขาลักษณะสนธิสัญญาตามมาตรา 53 หรือไม 

 
ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศมีขอสงสัยวาความตกลงระหวางประเทศ

ฉบับใดจะตองขออนุมัติตอรัฐสภาตามมาตรา 53 หรือไม ใหรัฐมนตรีปรึกษาเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือหาขอยุติ 

 
(2)  กระบวนการใหสัตยาบันหรือการใหความเห็นชอบ 
ในกรณีที่รัฐมนตรีและเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นวาสนธิสัญญาฉบับนั้นตองไดรับความ

เห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 53 จะตองดําเนินกระบวนการเพื่อขออนุมัติตอรัฐสภา ดังนี้ 
 (1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจัดเตรียมรางรัฐบัญญัติที่จะเสนอให

สภาพิจารณาพรอมกับรางสนธิสัญญา รางรัฐบัญญัติดังกลาวตองผานการพิจารณาเห็นชอบจาก
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ดวย จากนั้นจึงเสนอเรื่องใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือสงเร่ือง
ไปยังศาลปกครองสูงสุด (ศาลสภาแหงรัฐ) ตรวจสอบขอความในสนธิสัญญา 

การสงเรื่องไปใหศาลสภาแหงรัฐพิจารณา ตองแนบเอกสารดังตอไปน้ีไปพรอมกันดวย 
1. รางรัฐบัญญัติที่จะรองรับการบังคับใชสนธิสัญญา 
2. วัตถุประสงคในการทําสนธิสัญญา 
3. รายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการทําสนธิสัญญา (étude 

d’impact) ซึ่งจะตองทําการศึกษาเสียตั้งแตเน่ินๆ ทันทีที่ทําการเจรจายกรางสนธิสัญญา116

                                                 
115 ในทางปฏิบัติ ฝายกฎหมายของกระทรวงการตางประเทศจะทําหนาที่พจิารณาวิเคราะหขอความในความตกลงดังกลาวอยาง
ละเอียดเปนรายขอ วามีสาระสําคัญที่กระทบเกี่ยวพันกับความในมาตรา 53 แหงรัฐธรรมนูญหรือไม 
116 หนังสือเวียนสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 1995 เร่ือง การสงรายงานการศึกษาผลกระทบไปพรอมกับรางรัฐ
บัญญัติและรางกฤษฎีกาที่สงใหศาลสภาแหงรัฐตรวจ (Circulaire du 21 Novembre 1995 relative à l’expérimentation d’une 
étude d’impact accompagnant les projets de loi et de décret en Conseil d’Etat, publiée au Journal Officiel du 1er 
Decembre 1995. 
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4. รายชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของกระทรวงการตางประเทศและของกระทรวงที่
เกี่ยวของอ่ืนๆ และชื่อบุคคลที่ไดรับมอบหมายเปนผูชี้แจงในที่ประชุมศาลสภาแหงรัฐ ตอสภา
ผูแทนราษฎรและตอวุฒิสภา 

5. หนังสือรับรองการเขารวมในกระบวนการเจรจาจากรัฐมนตรีกระทรวงอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

6. บันทึกจากฝายกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ ชี้แจงเหตุผลในการ
พิจารณาวาสนธิสัญญานั้นเขาลักษณะสนธิสัญญาตามมาตรา 53 

7. ถาเปนความตกลงระหวางประเทศที่บังคับใชกับดินแดนโพนทะเล(territoire 
d’outre-mer) ใหแนบบันทึกมติของที่ประชุมสภาการปกครองดินแดนโพนทะเล หรืออยางนอย
ตองมีหนังสือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศวาไดเสนอเรื่องถึงสภาการปกครองฯ 
แลว 

8. รางความตกลงระหวางประเทศซึ่งตีพิมพในรัฐกิจจานุเบกษาแหงสาธารณรัฐ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศมีหนาที่รับผิดชอบใหการตีพิมพรางความตกลงฯ ในรัฐ
กิจจานุเบกษาถูกตองตรงกับตนฉบับ การผิดพลาดตกหลนในขั้นตอนนี้อาจทําใหรัฐบาลถูก
ฟองรองตอศาลสภาแหงรัฐ และทําใหการตรวจสอบรางความตกลงฯ ลาชาออกไป 

 
(2) การพิจารณารางรัฐบัญญัติ ศาลสภาแหงรัฐจะพิจารณาเปน 3 วาระโดยองค

คณะและโดยที่ประชุมใหญตามลําดับ แตละระดับจะมีการแตงตั้งพนักงานผูรับผิดชอบรายงาน 
(rapporteur) ทําหนาที่ รายงานผลการพิจารณาและใหความเห็นรางรัฐบัญญัติ ดังกลาว 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบจะตองเขาชี้แจงรายละเอียด
ตางๆ ในการประชุมแตละระดับ 

 
(3) ในกรณีที่ศาลสภาแหงรัฐและผูแทนรัฐบาลมีความเห็นเกี่ยวกับรางกฎหมาย

แตกตางกัน เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะรวมกันพิจารณาแกไขปญหา 
ในกรณีที่จําเปน อาจเรียกประชุมผูแทนจากกระทรวงที่เกี่ยงของเพ่ือพิจารณารางรัฐบัญญัติและ
ขอแตกตางนั้นอีกครั้งหน่ึงและหาขอยุติ จากน้ันจึงบรรจุเปนวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรี
ตอไป 

 
(4) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนผูนําเสนอรางรัฐบัญญัติตอที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี 
 
(5) เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติใหเสนอรางรัฐบัญญัติตอรัฐสภา รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศจะเปนผูรับผิดชอบประสานงาน ชี้แจงและติดตามผลตลอดกระบวนการ 
ทั้งในระดับคณะกรรมาธิการและระดับที่ประชุมใหญ จนเรียบรอย 
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(6) เม่ือรัฐสภาใหความเห็นชอบกับการทําสนธิสัญญาและรางรัฐบัญญัติแลว 
ประธานาธิบดีจะเปนผูใหสัตยาบันหรือใหความยินยอมที่จะผูกพันตามสนธิสัญญา 

 
อยางไรก็ดี ถาสนธิสัญญาและการออกรัฐบัญญัติรองรับสนธิสัญญานั้นมีขอความที่จะ

สงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของสถาบันแหงรัฐทั้งหลาย (des incidences sur le 
fonctionnement des institutions) รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1958 มาตรา 11 บัญญัติอนุญาตให
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ ในกรณีที่เห็นสมควร อาจใหนํารางกฎหมายซึ่งมีวัตถุประสงค    
อนุวัติการใหเปนไปตามสนธิสัญญาดังกลาวนั้น ใหประชาชนออกเสียงประชามติ (referendum) 
รับรองกอนก็ได 

 
(3)  ความตกลงระหวางประเทศที่ไมตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา 
ในกรณีที่ความตกลงระหวางประเทศนั้นไมจําตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอน และ

ไมตองมีการตรากฎหมายรองรับตามมาตรา 53 แหงรัฐธรรมนูญฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีที่เกี่ยวของทุกฝาย มีอํานาจแสดงเจตนาผูกพันใน
นามของประเทศฝรั่งเศสตอความตกลงฯ นั้นตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุในความตกลงฯ 

 
อยางไรก็ดี ตามมาตรา 52 แหงรัฐธรรมนูญฯ รัฐบาลจะตองแจงใหประธานาธิบดี

ทราบลวงหนาถึงการตัดสินใจแสดงเจตนาผูกพันตามความตกลงระหวางประเทศและขอรับความ
คิดเห็นขอแนะนําจากประธานาธิบดี (ถามี) 

 
การมีผลใชบังคับของความตกลงระหวางประเทศ 
 

อํานาจในการประกาศใชบังคับความตกลงระหวางรัฐคูสัญญาเปนอํานาจของฝายบริหาร
ตามกฎหมายระหวางประเทศโดยแท อํานาจประการนี้จะทําใหรัฐคูสัญญาทราบวาความตกลงมี
ผลบังคับใชระหวางกันตั้งแตเม่ือใด การมีผลใชบังคับของความตกลงระหวางประเทศเปนไปตาม
บทบัญญัติของความตกลงฯ สวนที่วาดวยการทําใหความตกลงฯ มีผลบังคับใชระหวางรัฐคูสัญญา 
การมีผลใชบังคับของความตกลงระหวางประเทศแบบทวิภาคีและแบบพหุภาคีมีความแตกตางกัน 
ดังนี้ 

(1)  ความตกลงระหวางประเทศแบบทวิภาคี 
ตามปกติ ความตกลงระหวางประเทศรูปแบบอยางงาย (accord) มีผลผูกพันประเทศ

ฝรั่งเศสภายหลังจากไดสงตราสารแสดงความจํานงผูกพันตามความตกลงฯ ไปยังรัฐคูสัญญา หรือ
ไดสงหนังสือแจงไปยังรัฐภาคีวาการดําเนินกระบวนการเพื่อใหความตกลงฯ มีผลบังคับใชตาม
รัฐธรรมนูญของรัฐเสร็จเรียบรอยแลว ความตกลงรูปแบบอยางงายอาจกําหนดใหมีผลบังคับใชได
ทันที เน่ืองจากไมมีกระบวนการทางรัฐสภาตามมาตรา 53 ที่ตองกระทําเหมือนกับสนธิสัญญา 
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อยางไรก็ดี ควรกําหนดใหมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ลงนามรับรองความถูกตองและวันที่จะกําหนดให
มีผลใชบังคับหางกันอยางนอย 2 เดือน สําหรับกระบวนการประกาศใชบังคับในรัฐกิจจานุเบกษา 

 
สําหรับสนธิสัญญา (traité) เต็มรูปแบบมีผลผูกพันประเทศฝรั่งเศสภายหลังการ

แลกเปลี่ยนตราสารการใหสัตยาบัน (instrument de ratification) กับรัฐคูสัญญา ตราสารการให
สัตยาบัน คือหนังสือซึ่งประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐกระทําในนามของตนเองและลงนามโดย
ตนเอง โดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศนามรับรองความถูกตอง
กํากับไว กระบวนการกําหนดการมีผลบังคับใชสนธิสัญญาจะยาวกวารูปแบบแรกมาก 

 
(2)  ความตกลงระหวางประเทศแบบพหุภาคี 
ความตกลงระหวางประเทศแบบพหุภาคีมักมีผลบังคับใชเม่ือมีรัฐภาคีไดแสดงเจตนา

ผูกพันตามความตกลงฯ ครบตามจํานวนที่กําหนดหรือเม่ือครบกําหนดระยะเวลาที่ความตกลงนั้น
กําหนดไว แตการมีผลบังคับใชจะผูกพันเฉพาะกับรัฐที่แสดงเจตนาเทานั้น ยังไมมีผลผูกพันไปถึง
รัฐอ่ืน ดังน้ัน หากรัฐมนตรีกระทรวงใดประสงคจะทําความตกลงฯ ที่จะใหเกิดผลผูกพันเปนอยาง
อ่ืนนอกเหนือจากหลักทั่วไป ตองใชความระมัดระวังอยางสูงและเม่ือไดปรึกษากับฝายกฎหมาย
ของกระทรวงการตางประเทศแลวเทานั้น 

 
การสงสําเนาความตกลงระหวางประเทศไปเก็บ 
 

ภายหลังการประกาศเผยแพรในรัฐกิจจานุเบกษาแลว รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศมีหนาที่ลงทะเบียนการทําความตกลงระหวางประเทศตอสหประชาชาติ เพ่ือใหเปนไป
ตามมาตรา 102 แหงกฎบัตรสหประชาชาติ 

 
การทําสนธิสัญญาทางการคา 
 

การทําสนธิสัญญาทางการคาของประเทศฝรั่งเศส เม่ือรัฐบาลเห็นสมควรทําสนธิสัญญา
ทางการคากับประเทศหรือกลุมประเทศใด หรือเม่ือไดรับคําเสนอใหทําสนธิสัญญาทางการคาจาก
ประเทศหรือกลุมประเทศใด จะแตงตั้งผูแทนผูมีอํานาจเต็มในการเจรจาทําความตกลงเรื่องนั้น 
เม่ือรับนโยบายจากรัฐบาลมาแลว ผูแทนผูมีอํานาจเต็มจะเปนผูพิจารณาตัดสินใจทั้งในเชิงเน้ือหา
และเชิงกลยุทธของการเจรจาจนกระทั่งสามารถจัดทํารางสนธิสัญญาฉบับสมบูรณระหวางรัฐภาคี
ขึ้นได โดยปกติรัฐสภาจะใหสัตยาบันในสิ่งที่ผูแทนผูมีอํานาจเต็มไดกระทําไป เวนแตผูแทนจะได
กระทําเกินขอบเขตอํานาจที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งรัฐมีสิทธิที่จะปฏิเสธได ในกรณีเชนน้ี ราง
สนธิสัญญาที่ไดเจรจาตกลงไปแลวนั้นจะไมมีผลใชบังคับ 
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อยางไรก็ดี ดังกลาวมาแลววา เน่ืองจากสนธิสัญญาทางการคานั้นเขากรณีเปน
สนธิสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอนตามมาตรา 53 แหงรัฐธรรมนูญ ดังนั้น 
รัฐบาลจะไมแสดงความยินยอมเขาผูกพันตามสนธิสัญญาในทันทีจนกวาจะไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐสภา ในกรณีเชนนี้ รัฐบาลจะตองดําเนินกระบวนการเพื่อใหรัฐสภาใหสัตยาบันหรือใหความ
เห็นชอบ (ตามขอ 5 ขางตน) โดยเสนอรางสนธิสัญญาตอประธานรัฐสภาเพื่อนัดประชุมสมาชิก
รัฐสภาตอไป สําหรับในระดับระหวางประเทศ สนธิสัญญาดังกลาวจะไมมีผลใชบังคับจนกวา
ประธานาธิบดีจะใหความยินยอมเขาผูกพันโดยการใหสัตยาบันสาร 

 
มีขอสังเกตวา ในกรณีสนธิสัญญาทางการคา ประธานาธิบดีสามารถสงสัตยาบันสารไป

ยังรัฐคูสัญญาไดทันทีที่รัฐสภาใหความเห็นชอบ โดยไมจําตองรอใหรัฐสภาผานรัฐบัญญัติบังคับ
การใหเปนไปตามสนธิสัญญาทางการคาเหมือนกับสนธิสัญญาประเภทอื่น 

 
ขอพิจารณาเกี่ยวกับกลไกการควบคุมฝายบริหารในกระบวนการทําสนธิสัญญาของ
ฝร่ังเศส 
 

จากที่กลาวมาเห็นไดวา รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1958 ไดเปดโอกาสใหรัฐสภาเขามาควบคุม
ฝายบริหารในกระบวนการทําสนธิสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ กลาวคือ การทํา
สนธิสัญญาทางการคา ตลอดจนสนธิสัญญาประเภทอื่นที่ระบุในมาตรา 53 อยูภายใตเง่ือนไขการ
ใหความเห็นชอบของรัฐสภากอนการลงนามผูกพัน (approbation préalable) และการใหความ
เห็นชอบดังกลาวจะตองกระทําในรูปแบบที่รัฐธรรมนูญกําหนดเทานั้น คือโดยการตราเปนรัฐ
บัญญัติอนุวัติการใหเปนไปตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศนั้น 

 
นอกจากนี้ ตามกฎหมายฝรั่งเศสถาหากความตกลงระหวางประเทศใดมีขอความสวนใด

สวนหนึ่งที่อยูในขอบเขตอํานาจการตรารัฐบัญญัติของฝายนิติบัญญัติตามมาตรา 34 แหง
รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1958117 แลว ฝายบริหารจะตองรายงานและขออนุมัติตอรัฐสภากอนการให

                                                 
117 มาตรา 34 บัญญัติวา “La loi fixe les règles concernant : 
  les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés 
publiques; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; 
  la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; 
 la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale; 
l'amnistie; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; 
 l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; le régime d'émission 
de la monnaie. 
La loi fixe également les règles concernant : 
  le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ; 
  la création de catégories d'établissements publics ; 
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สัตยาบันหรือใหความเห็นชอบความตกลงดังกลาวเสมอ โดยไมจําตองคํานึงวามีกฎหมายภายใน
ฉบับใดฉบับหน่ึงหรือหลายฉบับรองรับการบังคับใชรางความตกลงดังกลาวแลวหรือไม เพราะ
รัฐธรรมนูญบัญญัติใหฝายบริหารขออนุมัติจากรัฐสภาเสมอ แมมีกฎหมายภายในรองรับการบังคับ
ใชตามความตกลงฯ ทุกขอทุกประการ โดยไมตองมีการเสนอแกไขปรับปรุงกฎหมายอีกก็ตาม118 
ในแงนี้ นักกฎหมายรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสจึงกลาววา องคกรที่มีอํานาจตัดสินใจยินยอมผูกพันรัฐเขา
กับสนธิสัญญาทางการคามิใชประธานาธิบดี มิใชคณะรัฐมนตรี แทจริงแลวคือฝายนิติบัญญัติ

นั่นเอง
119

 
ประการสุดทาย ระบบของฝรั่งเศสเปดโอกาสใหศาลปกครองสูงสุด (ศาลสภาแหงรัฐ) ได

เขามามีสวนพิจารณาตรวจสอบรวมกับฝายบริหารตั้งแตขั้นตอนกอนการลงนามผูกพัน
สนธิสัญญา (contrôle préalable) วาสนธิสัญญาเขาลักษณะประเภทที่กําหนดในมาตรา 53 ซึ่ง
เปนอํานาจของรัฐสภาหรือไม การควบคุมตรวจสอบกรณีนี้จึงมีขอดีในแงที่เปนระบบปองกัน มิใช
ระบบแกไขเยียวยา และการที่จะเกิดกรณีทําสนธิสัญญาโดยไมชอบดวยรัฐธรรมนูญจึงมีความ
เสี่ยงต่ํา ซึ่งหมายความวาหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการทําสนธิสัญญาอันมิ
ชอบดวยรัฐธรรมนูญของฝายบริหารจึงมีประสิทธิภาพสูง 
 
 
 
                                                                                                                                              
  les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ; 
  les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur 
privé. 
La loi détermine les principes fondamentaux : 
  de l'organisation générale de la Défense nationale ; 
  de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; 
  de l'enseignement ; 
  de la préservation de l’environnement ; 
  du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; 
  du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. 
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves 
prévues par une loi organique. 
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, 
compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves 
prévues par une loi organique. 
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État. 
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. » 
118 หนังสือเวียนสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 1997 เร่ือง การเจรจาทําความตกลงและการลงนามในความตกลง
ระหวางประเทศ (Circulaire du 30 mai 1997 relative à l’élaboration et à la conclusion des accords internationaux) ขอ V. 
การอนุมัติใหใหสัตยาบันและใหความเห็นชอบแกสนธิสัญญา 
119 Georges VEDEL, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, p.527. 
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3.2.5 กระบวนการทําความตกลงวาดวยการคาเสรีของประเทศไทย 
 
ระบบการทําสนธิสัญญาของประเทศไทยนั้นคลายคลึงกับประเทศที่เราไดศึกษามาแลว 

กลาวคือ สามารถแบงสนธิสัญญาออกไดเปน 2 ประเภท120 คือ  
1) สนธิสัญญาประเภทที่ฝายบริหารทําไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอน

การแสดงเจตนาเขาผูกพันตามสนธิสัญญา 
2) สนธิสัญญาประเภทที่ตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนที่ฝายบริหารจะแสดง

เจตนาเขาผูกพันตามสนธิสัญญา 
อยางไรก็ตาม แมจะมีการแบงประเภทสนธิสัญญาไวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2540 แตในการทําสนธิสัญญาแตละประเภทนั้น ยังไมมีการบัญญัติถึงกระบวนการ
ภายในของฝายบริหารที่ชัดเจนแนนอนเหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือฝรั่งเศส 

 
สนธิสัญญาประเภทที่ฝายบริหารทําไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนการ
แสดงเจตนาเขาผูกพัน 
 

ตามมาตรา 224 วรรคแรก121 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจทําสนธิสัญญาดังตอไปน้ี ไดโดยไมถูกจํากัดอํานาจโดยรัฐสภา 

(1) หนังสือสัญญาสันติภาพทั้งหลาย 
(2) หนังสือสัญญาสงบศึกทั้งหลาย และ 
(3) หนังสือสัญญาอ่ืนซ่ึงมิใชหนังสือสัญญาสันติภาพและสัญญาสงบศึก และรวมถึง

หนังสือสัญญาที่รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติใหรัฐบาลตองขอรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอนที่จะให
ความยินยอมเขาผูกพันตามมาตรา 224 วรรคสอง 

 
สมควรตั้งขอสังเกตไวดวยวาสนธิสัญญาประเภทที่ (3) นี้เองที่เปดโอกาสใหฝายบริหาร

สามารถทําสนธิสัญญาในเรื่องใดๆ กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศไดอยาง
กวางขวาง รวมถึงการทําความตกลงวาดวยการคาเสรีซึ่งรัฐบาลไทยลงนามผูกพันกับบางประเทศ
ไปแลวและกําลังเจรจากับบางประเทศในขณะนี้ ตราบเทาที่สนธิสัญญานั้นไมเขาเงื่อนไขเปน
หนังสือสัญญาประเภทที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหตองขอรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอน ซึ่งไดแก
สนธิสัญญาตามมาตรา 224 วรรคสอง (จะกลาวตอไป) ซึ่งแตกตางกับรัฐธรรมนูญของประเทศ
ฝรั่งเศสที่ระบุวาสนธิสัญญาทางการคาทุกฉบับ (les traités de commerce) ใหเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากรัฐสภากอนเสมอ 

                                                 
120 ประสิทธิ เอกบุตร, กฎหมายระหวางประเทศ : สนธิสัญญา, พิมพคร้ังที่ 3, กรุงเทพฯ สํานักพิมพวิญูชน, 2544, หนา 104. 
121 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 224 วรรคแรก บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจใน
การทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ” 
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สนธิสัญญาประเภทที่ตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนที่ฝายบริหารจะแสดงเจตนา
เขาผูกพันตามสนธิสัญญา 
 

เม่ือพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 224 วรรคสอง 
ประกอบกับมาตรา 193 (15)

122
 แลว ปรากฏวาคณะรัฐมนตรีมิไดมีสิทธิอํานาจอยางเต็มที่ในการ

ตัดสินใจนําประเทศเขาผูกพันกับสนธิสัญญาบางประเภท เน่ืองจากรัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐสภา
เปนผูพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและเปนผูใหความเห็นชอบแกรัฐบาลในการแสดงเจตนา
เขาผูกพัน นักกฎหมายจึงกลาววารัฐสภาเปนผูตัดสินใจในการทําสนธิสัญญาประเภทนี้ ซึ่งไดแก 

(1) หนังสือสัญญาซึ่งมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือ 
(2) หนังสือสัญญาซึ่งมีบทเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ หรือ 
(3) หนังสือสัญญาซึ่งจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ืออนุวัติการใหเปนไปตามสัญญา 
 
สนธิสัญญาประเภทหลังนี้มีกระบวนการที่สําคัญที่ตองกระทําภายในรัฐ 2 ขั้นตอน คือ 
ก) การขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 193 (15) แหงรัฐธรรมนูญฯ 
ข) การเสนอรางพระราชบัญญัติเพ่ืออนุวัติการ (รองรับ) หนังสือสัญญา 

 
อยางไรก็ดี หลักเกณฑการแบงประเภทของสนธิสัญญาออกเปนประเภทซึ่งฝายบริหาร

สามารถทําไดเองโดยอิสระและซึ่งตองขอรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอนนี้ เปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงมีผลบังคับใชในระดับภายในรัฐเทานั้น สําหรับในระดับระหวาง
ประเทศ เม่ือฝายบริหารแสดงเจตนาใหความยินยอมผูกพันตามสนธิสัญญาแลว ยอมมีผลผูกพัน
รัฐ เน่ืองจากตามกฎหมายระหวางประเทศ การใหความยินยอมผูกพันเปนอํานาจของฝายบริหาร 
สวนกฎเกณฑการปฏิบัติที่จะตองขอรับความเห็นชอบจากรัฐสภาสําหรับสนธิสัญญาบางประเภท
เปนขั้นตอนภายในของแตละประเทศซึ่งไมอาจขัดแยงกับกฎหมายระหวางประเทศ และอาจมี
รายละเอียดแตกตางกันไปในแตละรัฐได

123

 

                                                 
122 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 224 วรรคสอง บัญญัติวา 
 “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐหรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการ
เปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา” 
สวนมาตรา 193 (15) บัญญัติวา  
 “ในกรณีตอไปน้ี ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน 
 ฯลฯ   ฯลฯ 
 (15) การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา 224” 
123 ดู จตุรนต ถิระวัฒน, กฎหมายระหวางประเทศ, กรุงเทพฯ, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547, หนา 110-111. 
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มีปญหาที่ตองพิจารณาตอไปวาความตกลงวาดวยการคาเสรีเปนหนังสือสัญญาที่เขา
ลักษณะตามมาตรา 224 วรรคสอง หรือไม เพียงใด 

 
การตอบปญหาน้ีจะตองพิจารณาประกอบไปพรอมกับการพิจารณาหนังสือสัญญาแตละ

ประเภทที่กลาวมา คือหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตอํานาจแหงรัฐ 
หรือซ่ึงจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญาวามีความหมายวาอยางไร และ
ความตกลงวาดวยการคาเสรีเขาลักษณะเปนหนังสือสัญญาประเภทใดประเภทหนึ่งในสามนี้
หรือไม โดยจะกลาวเปนลําดับไปดังน้ี 

(1) ความตกลงวาดวยการคาเสรีกับหนังสือสัญญาซึ่งมีบทเปลี่ยนแปลง “อาณา
เขตไทย” 

คําวา “อาณาเขตไทย” (Thai territory) หมายถึงอาณาเขตแหงราชอาณาจักรไทย ตาม
กฎหมายระหวางประเทศ อาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่งประกอบดวยบริเวณอาณาเขต
ทางบก ทางทะเลและทางอากาศ ตอไปน้ี124

- ดินแดนทางบก ซึ่งประกอบดวยพื้นดินและสวนที่อยูใตพ้ืนดิน รวมทั้งนานน้ําภายใน 
เชนแมน้ํา ทะเลสาบ เปนตน 

- ดินแดนทางทะเล ไดแกทะเลอาณาเขตกวาง 12 ไมลทะเล โดยวัดจากเสนฐานที่
กําหนดขึ้นตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 รวมทั้งพ้ืนดินทองทะเล
และดินใตผิวดินของทองทะเลอาณาเขตตลอดความกวาง 12 ไมลทะเลดังกลาว125

- ดินแดนทางอากาศ ไดแกอาณาบริเวณที่อยูเหนือดินแดนทางบก ดินแดนทางทะเล 
หวงอากาศเหนือดินแดนดังกลาวถือเปนอาณาเขตที่รัฐมีอธิปไตยอันสมบูรณ 

 
อยางไรก็ดี นักกฎหมายระหวางประเทศมีความเห็นพองตองกันวา อาณาเขตของรัฐไม

รวมถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะและเขตไหลทวีป ซึ่งรัฐชายฝงไมมีกรรมสิทธิ์เหมือนกับอาณาเขตของ
รัฐ 126 คงมีเพียงสิทธิอธิปไตย สิทธิและเขตอํานาจบางประการเทานั้น 

 
เขตเศรษฐกิจจําเพาะนั้น หมายถึงพ้ืนดินทองทะเลและดินใตผิวดินของทองทะเล 

รวมทั้งหวงน้ําที่อยูเหนือพ้ืนดินทองทะเลดังกลาว ซึ่งประชิดและเลยจากทะเลอาณาเขตออกไป 
เขตเศรษฐกิจจําเพาะรวมบริเวณที่เปนเขตไหลทวีปดวย 

 
สวนเขตไหลทวีป หมายถึงพ้ืนดินทองทะเลและดินใตผิวดินของทองทะเลที่ประชิดกับ

ชายฝงของฝงทวีปที่เปนสวนขยายตามธรรมชาติของดินแดนทางบกของรัฐ 
                                                 
124  จตุรนต ถิระวัฒน, อางแลว, หนา 207-208. 
125  อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (United Nations Convention on the law of the sea, 1982 : 
UNCLOS) อางใน จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศ เลม 1, บทที่ 5. 
126 จตุรนต ถิระวัฒน, อางแลว, หนา 209. 
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ดังน้ัน หากรัฐบาลไทยประสงคจะทําสนธิสัญญาซึ่งมีขอความเปลี่ยนแปลงอาณาเขต
ไทย โดยเปลี่ยนแปลงดินแดนทางบก ทางทะเลหรือทางอากาศ ซึ่งทําใหอาณาเขตของประเทศ
ไทยแตกตางไปจากเดิมไมวาจะเปนทางที่ไดดินแดนเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือทําใหดินแดนเปลี่ยน
สภาพไป เชนการแลกดินแดนที่เทากัน การผนวกหรือการแยกดินแดน ไมวาจะเปนอาณาเขตที่
เปนดินแดนทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอนตาม
มาตรา 224 วรรคสอง แหงรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540   

 
ตัวอยางเชน สนธิสัญญาที่กําหนดเขตแดนหรือกําหนดเขตทะเลอาณาเขตที่ประเทศไทย

ทํากับประเทศเพื่อนบาน หรือความตกลงระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ที่กําหนดใหใชเสนกึ่งกลางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเปนเสนแบงเขตอํานาจ 
(jurisdiction line) ระหวางรัฐไทยกับรัฐลาว ในขณะที่รองน้ําลึกในลําน้ําโขงที่ใชเปนเสนเขตแดน
ระหวางสองประเทศในตําแหนงที่สะพานตั้งอยู อยูคอนไปทางฝงลาว ทําใหประเทศไทยไม
สามารถใชอํานาจรัฐปกครองไปจนสุดเขตแดนที่แทจริงได ความตกลงดังกลาวนี้ถือเปนการ
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตที่จะใชอํานาจของรัฐใหนอยลง เปนตน127

 
การเสนอขอความเห็นชอบกรณีนี้ รัฐบาลเพียงเสนอตัวหนังสือสัญญาตอรัฐสภาโดยไม

ตองเสนอรางกฎหมายอนุวัติการอีก 
 
จากความหมายของคําวา “อาณาเขต” ของรัฐที่กลาวมา จะเห็นวาความตกลงวาดวย

การคาเสรี ที่ประเทศไทยทํามาแลวและที่กําลังเจรจาอยูนี้ ไมมีเนื้อหาอันเปนบทเปลี่ยนแปลง 
“อาณาเขตไทย” แตประการใด เพราะสาระสําคัญและวัตถุประสงคของความตกลงเขตการคาเสรี
มุงเนนการเปดเสรีดานการคาและการบริการเปนหลัก มิไดมุงที่ดินแดนทางกายภาพ 

 
(2) ความตกลงวาดวยการคาเสรีกับหนังสือสัญญาซึ่งมีบทเปลี่ยนแปลง “เขต

อํานาจแหงรัฐ” 
ความหมายของคําวา “เขตอํานาจแหงรัฐ” ตามมาตรา 224 วรรคสองนั้น กฎหมาย

ระหวางประเทศไดรับรองในความหมายที่กวางขวาง กลาวคือหมายถึง การที่รัฐชายฝงมีสิทธิ
อธิปไตย สิทธิอ่ืนๆ และใชอํานาจเหนือดินแดนเขตเศรษฐกิจจําเพาะและเขตไหลทวีปได แมรัฐ
ชายฝงจะไมมีกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนดังกลาวก็ตาม128

 
เขตอํานาจแหงรัฐดังกลาวนี้ตามกฎหมายระหวางประเทศอาจเกิดจากอํานาจตามหลัก

ดินแดน (territoriality principle) หรือหลักพื้นที่ (spatiality principle), อํานาจตามหลักสัญชาติ 

                                                 
127 จตุรนต ถิระวัฒน, อางแลว, หนา 55. 
128 รายละเอียดดู จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศ เลม 1, บทที่ 5. 
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(nationality principle), หลักปองกัน (protective principle), หลักสากล, (universality principle) 
และหลักสนธิสัญญา (treaty principle) ก็ได 

 
สําหรับประเทศไทยไดประกาศกําหนดเขตไหลทวีปในป พ.ศ.2516 และตอมาก็ได

ประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะในป พ.ศ.2524 ซึ่งทําใหประเทศไทยสามารถใชสิทธิอธิปไตย สิทธิ
อ่ืนๆ และมีอํานาจบางประการในเขตดังกลาวนี้ได เชน 

- สิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต เชนการทําประมงสัตวน้ํา 
- สิทธิในการวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล 
- อํานาจในการสรางและใชเกาะเทียม สิ่งติดตั้งและโครงสรางตางๆ เชนทอสงกาซและ

แทนขุดเจาะปโตรเลียมในทะเลดานอาวไทย 
- อํานาจในการคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล 
- สิทธิอ่ืนๆ ที่รัฐชายฝงมีอยูตามกฎหมายระหวางประเทศ เชน การเดินเรือ การไลตาม

ติดพันผูกระทําผิด การปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด เปนตน 
 
มีขอสังเกตวา กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมาใชคําวา “เขตอํานาจแหงรัฐ” ดังใน

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน รัฐธรรมนูญของไทยฉบับกอนๆ ตั้งแตฉบับป พ.ศ.2517 เปนตนมา ได
ใชคําวา “เขตอธิปไตยแหงชาติ”129 เพ่ือใหรับกับการที่ประเทศไทยไดประกาศกําหนดเขตไหล
ทวีปและเขตเศรษฐกิจจําเพาะ และเพื่อใหประเทศไทยสามารถใชสิทธิอธิปไตย สิทธิและอํานาจ
บางประการที่กฎหมายระหวางประเทศรับรองใหเหนือทรัพยากรธรรมชาติและกระทํากิจกรรม
อ่ืนๆ บางประการซึ่งรัฐชายฝงมีสิทธิแตเพียงผูเดียวได 

 
ประเทศไทยนอกจากจะใชสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติ ใชสิทธิอ่ืนๆ และ

อํานาจบางประการเหนือกิจกรรมในเขตไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจจําเพาะดังกลาวขางตนแลว ใน
อนาคตประเทศไทยอาจใช “เขตอํานาจแหงรัฐ” โดยอาศัยหลักอ่ืนตามกฎหมายระหวางประเทศ
เหนือเขตไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจจําเพาะอีกได โดยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540 จึงไดบัญญัติศัพทขึ้นใหมวา “เขตอํานาจแหงรัฐ” ใชแทนคําวา “เขตอธิปไตยแหงชาติ” 
เพ่ือใหครอบคลุมความหมายที่กฎหมายระหวางประเทศรับรอง ซึ่งเหมาะสมและกวางขวางกวา
คําที่ใชอยูเดิม 

 
อยางไรก็ตาม เน่ืองจากคําวา “เขตอํานาจแหงรัฐ” เปนคําที่มีความหมายกวางดังกลาว

แลว ที่ผานมาจึงเปดโอกาสใหตีความไดเปน 2 แนวทาง กลาวคือ130

                                                 
129 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พ.ศ. 2517 มาตรา 195 วรรคสอง, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบับป พ.ศ. 
2521 มาตรา 162 วรรคสอง, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 มาตรา 178 วรรคสอง 
130 จตุรนต ถิระวัฒน, อางแลว, หนา 54 - 55. 
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- แนวทางแรก เปนการตีความแบบแคบโดยพิจารณาจากประวัติศาสตรความเปนมา
ของคําๆ นี้ ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากคําวา “เขตอธิปไตยแหงชาติ” ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ฉบับป พ.ศ.2517 ซึ่งผูกพันกับความหมายทางอาณาบริเวณหรืออาณาเขตทางภูมิศาสตร 
(state jurisdiction zone) ดังนั้น การตีความคําวา “เขตอํานาจแหงรัฐ” ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
จึงควรตีความไปในแนวทางเดียวกันกับคําวาเขตอธิปไตยแหงชาติในรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ 
กลาวคือหมายถึง อาณาเขตทางภูมิศาสตรที่ตอจากทะเลอาณาเขตของรัฐ เปนบริเวณที่ประเทศ
ไทยสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตไดกอนชาติอ่ืนตามหลักกฎหมาย
ระหวางประเทศ ปจจุบันมี 2 แหง ไดแก เขตไหลทวีป เขตเศรษฐกิจจําเพาะและเขตตอเน่ืองดาน
ทะเลอางไทยและดานทะเลอันดามัน ซึ่งแมมิใชดินแดนของรัฐแตรัฐก็มีสิทธิใชอํานาจของตนได
ตามที่กฎหมายระหวางประเทศรับรองให และในอนาคตยังอาจหมายถึงอาณาเขตอ่ืนใดที่รัฐมีสิทธิ

ใชอํานาจตามกฎหมายระหวางประเทศอีกดวย
131

 
ตามความหมายนี้ สนธิสัญญาซึ่งมีบทเปลี่ยนแปลงเขตทางภูมิศาสตรของเขตไหลทวีป 

หรือเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 200 ไมลทะเล ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอน ตัวอยางเชน 
ถาหากในอนาคตประเทศไทยจะทําสนธิสัญญากับประเทศกัมพูชาและเวียดนามเพื่อกําหนดเสน
แบงเขตไหลทวีปดานอาวไทยใหม จะตองเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอน132 แตก็เปน
เพียงการเสนอรางสนธิสัญญาเทานั้น โดยไมตองออกกฎหมายอนุวัติการ 

 
- แนวทางที่สอง เปนการตีความแบบกวางตามความหมายทั่วไปของคํา กลาวคือ 

นอกจากการแกไขเปลีย่นแปลงดินแดนอาณาเขตทางภูมิศาสตรซึ่งรัฐมีสิทธิอธิปไตยและอํานาจ
บางประการเหนือดินแดนตามแนวทางที่หนึ่งแลว ยังหมายถึงการแกไขเปลีย่นแปลง จํากัดอํานาจ
การปฏิบัติหนาที่ของสถาบนัแหงรัฐทั้งหลายตามทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ไดแก อํานาจนิติ
บัญญัติ บริหารและอํานาจตลุาการ (ซึ่งนาจะตรงกับคําวา state jurisdiction) 

 
กรณีนี้เปนทํานองเดียวกันกับรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ป ค.ศ. 1958   มาตรา 

11 ที่บัญญัติหลักการวาความยินยอมผูกพันตามสนธิสัญญาที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของ
สถาบันของรัฐทั้งหลาย (des incidences sur le fonctionnement des institutions) ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาและตองตราเปนรัฐบัญญัติรองรับ นอกจากนั้น ในกรณีที่เห็นสมควร 
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐยังอาจอนุมัติใหนํารางรัฐบัญญัติซึ่งมีวัตถุประสงคจะอนุวัติการให

                                                 
131 ดู นพนิธิ สุริยะ, “หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ : ความหมายและทางปฏิบัติของไทย”, วารสารนิติศาสตร 
28, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2541, หนา 346-348. 
132 นพนิธิ สุริยะ, Lecture Notes กฎหมายระหวางประเทศ เลม 2, พิมพคร้ังที่ 4, กรุงเทพฯ สํานักพิมพวิญูชน, 2547, หนา 167 
และ 169. 
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เปนไปตามสนธิสัญญาดังกลาวใหประชาชนออกเสียงประชามติ (referendum) รับรองกอนดวยก็
ได 

 
ตามความหมายนี้ การทําสนธิสัญญาใดๆ ก็ตามที่เปนผลกระทบตอการใชอํานาจรัฐ 

และการปฏบิตัิหนาที่ของสถาบันที่ใชอํานาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ไมวาในทางหนึ่งทางใด 
ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือฝายนิติบญัญัติดวยเสมอ 

 
ตัวอยางเชนในโอกาสที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาวาดวยความ

หลากหลายทางชีวภาพนั้น ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพเปนหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐซ่ึงตองไดรับความเห็นชอบของ

รัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 224 วรรคสอง
133

 เน่ืองจากศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา “เขตอํานาจ
แหงรัฐ” มีความหมายกวางไมเพียงเฉพาะความหมายในทางพื้นที่เทานั้น เพราะ “การเขาเปน
ภาคีอนุสัญญาฯ จะมีผลกระทบตอการใชประโยชนและการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใช
ทรัพยากรพันธุกรรมระหวางประเทศไทยกับรัฐภาคีอ่ืน เปนการใหสิทธิและการถูกจํากัดสิทธิไป
พรอมๆ กัน ซึ่งจะตองมีการออกกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายภายในที่ใชบังคับอยูใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงค หลักการ และขอบเขตของอนุสัญญาฯ เห็นไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจ
แหงรัฐในการใชทรัพยากรพันธุกรรม และเปนหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ 
ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา” 

 
ดังน้ัน จากความหมายของคําวา “เขตอํานาจแหงรัฐ” ที่กลาวมา จะเห็นวาหากถือตาม

ความเห็นแนวทางที่หน่ึง ความตกลงวาดวยการคาเสรี ไมมีเน้ือหาอันเปนบทเปลี่ยนแปลงเขต
อํานาจแหงรัฐ เพราะสาระสําคัญและวัตถุประสงคของความตกลงเขตการคาเสรีมุงเนนการเปดเสรี
ดานการคาและการบริการเปนหลักโดยมิไดเกี่ยวของกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร 

 
แตหากถือตามความเห็นแนวทางที่สอง จะเห็นวาถาหากวัตถุประสงคหรือเน้ือหาอัน

เปนสาระสําคัญของความตกลงวาดวยการคาเสรีฉบับใดมีบทกําหนดใหรัฐภาคีตองดําเนิน
มาตรการทางนิติบัญญัติเพื่อใหตองดวยวัตถุประสงคของความตกลงฯ และขณะเดียวกัน
ก็

                                                

เปนการจํากัดอํานาจของฝายนิติบัญญัติมิใหตราหรือเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายที่ขัด
หรือแยงกับความตกลงฯ ถือวาเปนหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ 
ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคสอง เพราะเหตุ
วาถาประเทศไทยเขาเปนภาคีความตกลงวาดวยการคาเสรีที่มีบทบัญญัติใหดําเนิน

 
133 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 33/2543 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2543 เร่ืองอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเปน
หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐซ่ึงตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 224 วรรคสอง 
หรือไม 
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มาตรการทางนิติบัญญัติดังกลาวแลว ฝายนิติบัญญัติไทยจะถูกบังคับโดยทางออมใหตอง
ออก ยกเลิก แกไขเพิ่มเติม ปรับปรุงกฎหมาย หรือกําหนดใหมีเรื่องใดก็ตามในกฎหมาย
ภายในวัตถุประสงค หลักการ และขอบเขตของความตกลงฯ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญถือวาเปน
การจํากัดหรือรอนอํานาจทางนิติบัญญัติแหงรัฐ 

 
ในกรณีนี้ นอกจากรัฐบาลจะตองเสนอขออนุมัติรางหนังสือสัญญาจากรัฐสภาแลว ยัง

ตองเสนอรางพระราชบัญญัติอนุวัติการตามหนังสือสัญญาในภายหลังดวย 
 
แนวคิดทั้งสองประการที่กลาวมา สําหรับนักกฎหมายระหวางประเทศของไทยแลว สวน

ใหญเห็นวาแนวความคิดประการแรกเปนการอธิบายความหมายที่ถูกตองตามหลักวิชาการของคํา
วา “เขตอํานาจแหงรัฐ”134

 
(3) ความตกลงวาดวยการคาเสรีกับหนังสือสัญญาซึ่ง “จะตองออกพระราช 

บัญญัติเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามสัญญา” 
 
ตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประชาชนเปนเจาของและเปนที่มาแหง

อํานาจอธิปไตย โดยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงไดบัญญัติรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนอยางชัดแจง ในขณะเดียวกันก็มีบทคุมครองสิทธิและเสรีภาพดังกลาวโดย
การกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขวาฝายบริหารสามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดก็แตโดย
การที่ฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายใหอํานาจแกฝายบริหารเทานั้น135 ทั้งน้ี เพราะวาการปกครอง
ตามหลักการประชาธิปไตย การตรากฎหมายทั้งปวงเพื่อใชบังคับแกประชาชนก็ดี หรือเพ่ือจํากัด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ดี จะตองกระทําโดยสมาชิกรัฐสภาซึ่งเปนผูแทนปวงชน นอกจากนี้
ในกรณีที่เปนกฎหมายสําคัญ รัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐบาลขอความเห็นชอบจากประชาชน
โดยตรงโดยกระบวนการออกเสียงประชามติ (referendum) กอนการประกาศใชบังคับดวยก็ได 

 
เม่ือนําหลักการขางตนมาเปนกรอบในการอธิบายความหมายของคําวาหนังสือสัญญา

ประเภท “ซึ่งจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ืออนุวัติการใหเปนไปตามสัญญา” จึงหมายถึง หนังสือ
สัญญาประเภทที่ตองทําการแปลงสภาพใหมีฐานะเปนกฎหมายในระบบกฎหมายภายในของไทย 

                                                 
134 ดูประสิทธิ์ เอกบุตร, กฎหมายระหวางประเทศ : สนธิสัญญา เลม 1, หนา 105-106 และดู นพนิธิ สุริยะ, “หนังสือสัญญาที่มีบท
เปลี่ยนแปลงเขตอาํนาจแหงรัฐ: ความหมายและทางปฏิบัติของไทย”, วารสารนิติศาสตร 28, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2541. 
135  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 29 บัญญัติวา  “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาที่
จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได (...)” 
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เพ่ือใหมีผลใชบังคับตอประชาชนและมีผลผูกพันศาล 136 เพื่อใหรัฐบาลสามารถปฏิบัติตาม
พันธกรณีในสัญญาได137 ถาหากหนังสือสัญญานั้นไมตองใชบังคับกับประชาชนหรือตองใหผูกพัน
ศาล แลวรัฐบาลสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีไดเอง ก็มิใชหนังสือสัญญาตามมาตรา 224 วรรค
สอง ซึ่งจะตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอน และโดยทั่วไปหนังสือสัญญาที่เรียกรองใหมี
พระราชบัญญัติรองรับก็มักเปนหนังสือสัญญาที่รอนสิทธิหรือจํากัดเสรีภาพของประชาชนอยางใด
อยางหนึ่ง จึงตองตราเปนพระราชบัญญัติเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรา 29 แหงรัฐธรรมนูญฯ138

 
หนังสือสัญญาดังกลาวไดแกหนังสือสัญญา 3 ประเภท ดังตอไปน้ี 
1. หนังสือสัญญาซึ่งยังไมมีพระราชบัญญัติรองรับ ในกรณีนี้เปนการผูกมัดวารัฐสภา

จะตองออกกฎหมายรองรับหรืออนุวัติการตามหนังสือสัญญาในภายหลัง จึงสมควรใหรัฐสภาไดรับ
ทราบและเห็นชอบกับเนื้อความในหนังสือสัญญากอน 

 
ตัวอยางเชน เม่ือประเทศไทยลงนามเปนภาคีในอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1969 (พ.ศ.

2512) วาดวยความสัมพันธทางการทูต เม่ือขออนุมัติจากรัฐสภาแลว รัฐบาลก็เสนอราง
พระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิและความคุมกันทางการทูตในเวลาตอมาและประกาศใชในป พ.ศ.
2527 หรืออีก 15 ปตอมา เพ่ือใหคนตางชาติที่มีเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูตไมตองถูก
จับกุมและดําเนินคดีในศาลไทย รวมทั้งไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีทุกชนิดในประเทศไทย 
เชน ภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม เปนตน 

 
2. หนังสือสัญญาซึ่งมีบทเปนการยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติที่มีอยู

เดิม กรณีนี้ก็ เชนเดียวกัน รัฐสภาจะตองตราพระราชบัญญัติยกเลิก แกไขเปลี่ยนแปลง
พระราชบัญญัติฉบับเกาเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามหนังสือสัญญาในภายหลัง จึงสมควรให
รัฐสภาไดรับทราบและเห็นชอบกับเนื้อความในหนังสือสัญญากอนเชนกัน 

 
ตัวอยางเชน กรณีที่ความตกลงวาดวยการคาเสรี กําหนดใหใชวิธีการระงับขอพิพาท

โดยระบบอนุญาโตตุลาการ (arbitration) เพียงทางเดียว เม่ือเกิดขอพิพาทระหวางรัฐไทยกับ
คูสัญญาเอกชนของรัฐภาคีซึ่งไดรับความคุมครองตามความตกลงฯ กรณีเชนน้ี ฝายนิติบัญญัติ
จะตองตรากฎหมายขึ้นใหมหรือแกไขกฎหมายเดิม คือพระราชบัญญัติวาดวยการระงับขอพิพาท

                                                 
136  บวรศักดิ์ อุวรรโณ, “ที่มาของกฎหมายมหาชนและหลักความชอบดวยกฎหมาย”, ใน คูมือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, 
กรุงเทพฯ สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2543, หนา 36. 
137 ดูความเห็นของวิษณุ เครืองาม อางใน บวรศักดิ์ อุวรรโณ, คูมือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, หนา 36-37. 
138 จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศ เลม 1, พิมพคร้ังที่ 4, กรุงเทพฯ สํานักพิมพวิญูชน, 2546, หนา 166-167. 
 การออกกฎหมายรองรับหนังสือสัญญาประเภทนี้ มีผูใหความเห็นวานาจะหมายรวมถึงพระราชกําหนดหรือกฎหมายอื่น
ที่มีลําดับเทียบเทาพระราชบัญญัติ แตไมรวมถึงพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอีกทอดหนึ่ง
อันเปนกฎหมายของฝายบริหาร ทั้งน้ี เพื่อเปนหลักประกันแกสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดู นพนิธิ สุริยะ, Lecture Notes 
กฎหมายระหวางประเทศ เลม 2, หนา 170. 
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โดยอนุญาโตตุลาการ เพ่ืออนุวัติการใหเปนไปตามความตกลงฯ ขณะเดียวกันก็เปนการจํากัดเขต
อํานาจของศาลในการพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นภายใตความตกลงวาดวยการคาเสรีดวย กรณีนี้รัฐบาล
จะตองเสนอใหรัฐสภาใหความเห็นชอบแกความตกลงวาดวยการคาเสรีกอน และใหรัฐสภา
พิจารณาอนุมัติรางพระราชบัญญัติอนุวัติการตามความตกลงฯ นั้นโดยเร็ว 

 
3. หนังสือสัญญาซึ่งมีบทจํากัดหรือลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่หมวด 

3 แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ตลอดจนพระราชบัญญัติตางๆ รับรองและคุมครองอยูโดยชัดแจง 
เม่ือหนังสือสัญญามีผลกระทบในลักษณะที่เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลแลว 
ศาลจะไมบังคับคดีตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาหากไมมีกฎหมายภายในอนุวัติการใหเปนไป
ตามหนังสือสัญญา139  ในกรณีนี้ มาตรา 29 แหงรัฐธรรมนูญจึงไดบัญญัติวาจะกระทําไดตอเม่ือ
รัฐสภาไดออกพระราชบัญญัติมารองรับหรืออนุวัติการตามหนังสือสัญญา จึงสมควรใหรัฐสภา
ไดรับทราบและเห็นชอบกับเนื้อความในหนังสือสัญญากอน 

 
หนังสือสัญญาที่มีบทจํากัดหรือรอนสิทธิในกลุมที่ 3 นี้ นาจะมีความหมายที่กวางขวาง

มาก เพราะคําวาสิทธิเสรีภาพที่จะถูกกระทบนั้น อาจครอบคลุมถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลคน
เดียว ของคณะบุคคล ของนิติบุคคล หรือของชุมชนทองถิ่นไทย และสิทธิเสรีภาพดังกลาวอาจ
เปนสิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิทธิเสรีภาพใดๆ 
ซึ่งคนไทยไมเคยถูกจํากัดมากอน (เชน ไมเคยมีบทสงวนเรื่องทรัพยสินทางปญญา) หรือเคย
ไดรับอยูเดิม ตอมาถูกจํากัดลงโดยหนังสือสัญญา (เชน ตองบริโภคยาที่มีการคุมครองสิทธิบัตรยา
ยาวนานขึ้นกวาที่กําหนดในกฎหมายเดิม) 

 
หากเปนไปตามความหมายดังกลาว ความตกลงวาดวยการคาเสรี ระหวางประเทศไทย

กับออสเตรเลีย ซึ่งมีผลใชบังคับมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 จะเปนความตกลงฯ ที่ตองเสนอ
ขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอน เพราะเปนหนังสือสัญญาที่มีขอบเขตความผูกพันกวางขวาง 
(Comprehensive Agreement) ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการเปดเสรีดานการคาสินคา บริการและการ
ลงทุน ตลอดจนความรวมมือเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐและนโยบาย
การแขงขัน ซึ่งสงผลกระทบเชิงบวกตอภาคเศรษฐกิจบางภาค เชน สิ่งทอ เครื่องแตงกาย รถยนต
และสวนประกอบ ขณะเดียวกันก็มีผลรายตอภาคเศรษฐกิจบางภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการ
ผลิตพืชตางๆ ฟารมปศุสัตว ขนสัตวและไหม และผลิตภัณฑนม140 นอกจากนี้ การเปดการคาเสรี
ที่กวางขวางจะกระทบถึงกฎระเบียบและมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยจํานวนมาก เชน 
มาตรฐานดานสุขอนามัย และกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคา จึงเปนหนังสือสัญญาที่มี

                                                 
139 ประสิทธิ์ เอกบุตร, กฎหมายระหวางประเทศ : สนธิสัญญา เลม 1, พิมพคร้ังที่ 3, กรุงเทพฯ, สํานักพิมพวิญูชน, 2544, หนา
103. 
140 ดูรายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองน้ีใน ขอตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย : รายงานและบทวิเคราะห, เอกสารหมายเล12, 
รังสรรค ธนะพรพันธุ บรรณาธิการ, โครงการ WTO Watch (จับกระแสองคการการคาโลก), กรุงเทพฯ, 2549. 
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ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของกลุมผูประกอบการคาและอุตสาหกรรม และนาจะสงผลกระทบตอ
ประชาชนในฐานะผูบริโภคและสังคมโดยรวมดวย 

 
ความตกลงวาดวยการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา (Thailand-US Free Trade 

Agreement) ซึ่งกําลังเจรจากันในขณะนี้ก็อยูในประเภทหนังสือสัญญาที่ตองขอความเห็นชอบจาก
รัฐสภาโดยนัยเดียวกัน141

 
หนังสือสัญญาทั้งสามประเภทในกลุมน้ี รัฐบาลจะตองเสนอใหรัฐสภาพิจารณาอนุมัติราง

พระราชบัญญัติอนุวัติการโดยเร็วภายหลังจากที่รัฐสภาใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา142

 
อยางไรก็ดี มีปญหากฎหมายที่ตองพิจารณาประการตอมาสําหรับหนังสือสัญญาซึ่ง

จะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญานี้  คือถาหากการทําความตกลงวาดวย
การคาเสรีมีพระราชบัญญัติรองรับและบังคับใชอยูแลว รัฐบาลก็ไมจําเปนตองเสนอรางความตกลง
วาดวยการคาเสรีเพ่ือขอความเห็นชอบจากรัฐสภาอีกใชหรือไม  

 
ดังกลาวแลววา ขั้นตอนกระบวนการภายในรัฐในการทําหนังสือสัญญาประเภทนี้ มี 2 

ขั้นตอนประกอบกัน คือ 
ก) การขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 193 (15) แหงรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540 
ข) การเสนอรางพระราชบัญญัติเพ่ืออนุวัติการ (รองรับ) หนังสือสัญญา 
นักกฎหมายมหาชนตอบปญหาทั้งสองขอน้ีแตกตางกันเปน 2 แนว กลาวคือ 
 
กลุมที่หนึ่ง เห็นวา หากการทําความตกลงวาดวยการคาเสรีมีพระราชบัญญัติรองรับและ

บังคับใชโดยครบถวนอยูแลว ก็ไมจําเปนตองดําเนินการทั้งสองขั้นตอนอีก คือไมตองขอความ
เห็นชอบและไมตองเสนอรางพระราชบัญญัติรองรับตอรัฐสภา143

 

                                                 
141 เอกสารซึ่งวิเคราะหถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมดานตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนกับประเทศไทยหากมกีารทําความตกลง
วาดวยการคาเสรีระหวางไทย-สหรัฐอเมริกาซึ่งมีเน้ือหากวางขวาง (Comprehensive Agreement) เชน A Study on the Impacts 
of Thailand-US Free Trade Agreement โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เสนอตอ Thailand-US Business 
Council, American Chamber of Commerce and US-ASEAN Business Council, ตุลาคม 2003, รายงานผล “การศึกษา
ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา”, โดยสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI), เสนอตอ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.), 2548. 
142  นพนิธิ สุริยะ, Lecture Notes กฎหมายระหวางประเทศ เลม 2, หนา 139-140. 
143 เชน ความเห็นของบวรศักดิ์ อุวรรโณ อางใน “ที่มาของกฎหมายมหาชนและหลักความชอบดวยกฎหมาย”, ใน คูมือการศึกษา
วิชากฎหมายปกครอง, หนา 36. 
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กลุมที่สอง เห็นวาไมจําเปนตองออกพระราชบัญญัติอนุวัติการ เน่ืองจากมีกฎหมายที่
บังคับใชอยูรองรับเนื้อหาในหนังสือสัญญาเพียงพอแลว แตรัฐบาลนาจะยังตองขอความเห็นชอบ
จากรัฐสภาตามขั้นตอนแรก (ขอ ก)144

 
คณะผูวิจัยเห็นวา การตีความในลักษณะอยางกลุมแรกเปนการแปลความไปในทางที่ทํา

ใหรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคสองตอนทายไมมีผลใชบังคับอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนการไม
ถูกตองและไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะเปนการนําเอาประเด็นการกําหนดประเภทของ
สนธิสัญญา  คือสนธิสัญญาใดเปนสนธิสัญญาที่จะตองขอรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอน กับ
ประเด็นกระบวนการทําใหสนธิสัญญามีผลบังคับใชเปนกฎหมายภายในรัฐมาปะปนกัน ประเด็น
แรกนั้นเปนประเด็นวาสนธิสัญญาใดเปนสนธิสัญญาประเภทที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหตองขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภาบาง ซึ่งอยูในขั้นตอนการขอความเห็นชอบ (Approbation เปนขั้นตอนที่ 
2.1.7) จากรัฐสภาตามมาตรา 224 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 193 (15) เพ่ือใหรัฐสภาเปนผูมี
อํานาจพิจารณากลั่นกรองกอนที่จะตัดสินใจวาจะผูกพันตามความตกลงวาดวยการคาเสรีที่ฝาย
บริหารไดไปเจรจาตกลงนั้นหรือไม  

 
สวนประเด็นที่สองเปนประเด็นในขั้นตอนการทําใหความตกลงวาดวยการคาเสรีมีผล

บังคับใชภายในประเทศหรือการทําใหความตกลงฯ มีสภาพบังคับเปนกฎหมายภายในประเทศ 
(Implementation) ดังน้ัน แมวาความตกลงวาดวยการคาเสรีฉบับนั้นจะไมมีความจําเปนที่รัฐสภา
จะตองตรากฎหมายรองรับอีก เพราะมีกฎหมายภายในรองรับเพียงพออยูแลว ก็ยังมีความ
จําเปนตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 224 วรรคสองอยูตอไป ดังความเห็นของกลุม
ที่สอง อยางไรก็ดี เพ่ือใหกระบวนการการทําสนธิสัญญากระชับและมีประสิทธิภาพ รัฐสภาอาจ
ตรากฎหมายมอบอํานาจใหรัฐบาลทําความตกลงวาดวยการคาเสรีที่อยูในอํานาจหนาที่ของตนได
หรือตราในลักษณะเชนเดียวกันกับกฎหมายสงเสริมการคา (Trade Promotion Act 2002) ของ
รัฐสภาอเมริกัน เปนตน 

 
ประการสุดทาย มีปญหาตองพิจารณาวา ถาหากรัฐบาลไมดําเนินการสงหนังสือสัญญา

ซึ่งจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ืออนุวัติการใหเปนไปตามสัญญาไปเพื่อขอรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา จะมีผลทางกฎหมายแกหนังสือสัญญาฉบับนั้นอยางไร 

 
หากพิจารณาจากวัตถุประสงคของมาตรา 224 วรรคสอง ประกอบมาตรา 193 (15) ซึ่ง

ประสงคจะใหทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งมีสถานะเปนผูแทนปวงชนชาวไทย ไดมีโอกาส
มีสวนรวมกับรัฐบาลในการพิจารณาหนังสือสัญญาที่มีเน้ือหากระทบหรือรอนสิทธิและเสรีภาพของ

                                                 
144 เชน นพนิธิ สุริยะ, Lecture Notes กฎหมายระหวางประเทศ เลม 1, หนา 168-169 และ จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวาง
ประเทศ เลม 1, หนา 167. 
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ประชาชนอยางรอบคอบ วาสมควรหรือไมเพียงใดที่จะเขาผูกพันกับหนังสือสัญญานั้นแลว ตองถอื
วาการเสนอรางหนังสือสัญญาดังกลาวใหรัฐสภาไดพิจารณาเห็นชอบกอน เปนกระบวนการที่
สําคัญที่รัฐธรรมนูญตองการใหเปนหลักประกันแกประชาชน ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงเห็นวาฝาย
บริหารตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด หากฝายบริหารไมไดดําเนินกระบวนการตามขั้นตอนนี้ ก็
เทากับวาหนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติรองรับฉบับนั้นยังไมไดผานการตัดสินใจจาก
ผูแทนปวงชนวาสมควรจะนําประเทศเขาผูกพันกับเง่ือนไขในหนังสือสัญญาหรือไม ประการใด 

 
นอกจากนี้ ถาไมตีความใหฝายบริหารตองเคารพและปฏิบัติตามบทบัญญัติของมาตรานี้

โดยเครงครัด จะทําใหฝายบริหารมีอํานาจเหนือฝายนิติบัญญัติ โดยอาจทําความตกลงระหวาง
ประเทศผูกมัดใหฝายนิติบัญญัติตองออกกฎหมายรองรับความตกลงฯ ตามที่ฝายบริหารตองการ 
กลาวอีกนัยหนึ่ง คือฝายบริหารอาจแทรกแซงกําหนดอํานาจนิติบัญญัติโดยอําเภอใจได 

 
การไมเสนอรางหนังสือสัญญาดังกลาวใหรัฐสภาไดพิจารณาเห็นชอบกอนนี้  มีผูเห็นวา

เปนการละเมิดเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ และฝาฝนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่วางหลักประกัน
ดานกระบวนวิธีพิจารณา (procedural protection) ในการทําหนังสือสัญญาประเภทที่ตองตรา
พระราชบัญญัติรองรับ อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และเปนผลให “หนังสือสัญญา
ไมสมบูรณตามกฎหมายภายใน”145

 
ผลประการตอมา ถามีการเสนอใหรัฐสภาตราพระราชบัญญัติเพ่ือบังคับการใหเปนไป

ตามหนังสือสัญญาที่มิไดขอความเห็นชอบจากรัฐสภา กรณีนี้เทากับวารัฐสภาไดมอบอํานาจให
รัฐบาลไปดําเนินการปฏิบัติโดยผานพระราชบัญญัติ ทั้งๆ ที่ไมรูวาเปนพระราชบัญญัติรองรับ
สัญญาซึ่งยังไมมีการพิจารณาวาสมควรจะผูกพันตามเง่ือนไขหรือไม กรณีนี้คณะผูวิจัยเห็นวา ทํา
ใหการอนุมัติกฎหมายตกเปนโมฆะกรรม พระราชบัญญัติไมมีผลบังคับใช เพราะรัฐสภาสําคัญผิด
ในสาระสําคัญของกฎหมายโดยเขาใจวาเปนการตราพระราชบัญญัติปกติธรรมดา ทั้งที่ความจริง
แลวเปนการตราพระราชบัญญัติรองรับหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันประเทศ ตามมาตรา 224 วรรค
สอง แหงรัฐธรรมนูญ 

 

                                                 
145 ดู นพนิธิ สุริยะ, Lecture Notes กฎหมายระหวางประเทศ เลม 2, หนา 143-144. อยางไรก็ตาม ในระดับระหวางประเทศ ถือ
วาสนธิสัญญาแตละฉบับมีคําม่ันของรัฐภาคีวาจะเคารพขอบทของสนธิสัญญา รัฐภาคีจึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาที่ตน
แสดงเจตนาผูกพันโดยสุจริต รัฐภาคีไมสามารถอางบทบัญญัติของกฎหมายภายในเพือ่เปนเหตุในการไมปฏิบัติตามสนธิสัญญา 
หรือหลบเลี่ยงการปฏิบัติหนาที่ตามสนธิสัญญาได (อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 (Vienna Convention on 
the Law of Treaties, 1969) มาตรา 26 และมาตรา 27) โดยเหตุน้ี รัฐภาคีจึงมีหนาที่ตองวางขอกําหนดในรัฐธรรมนูญและใน
กฎหมายภายในเกีย่วกับเงื่อนไขในการอนุวัติการเพื่อใหความตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใชในกฎหมายภายในรัฐดวย 
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โดยสรุปแลว ทั้งหนังสือสัญญาและพระราชบัญญัติรองรับตามหนังสือสัญญาควรจะตอง
ไมมีผลบังคับใชในกฎหมายภายใน146

 
อยางไรก็ตาม มีผูเห็นวา หากพิจารณาตามขอเท็จจริงที่ผานมาตองถือเสมือนวาหนังสือ

สัญญามีผลสมบูรณในประเทศ “โดยการยอมรับโดยปริยาย” เน่ืองจากไมมีการโตแยงคัดคานจาก
ฝายนิติบัญญัติ จึงถือวารัฐสภาใหความเห็นชอบโดยปริยาย ตัวอยางเชน สนธิสัญญาไมตรี
ระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 มีเง่ือนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซึ่งจะตองตรา
พระราชบัญญัติรองรับสัญญา แตไมไดมีการเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภา แตหนวยราชการ
ที่เกี่ยวของก็ไดปฏิบัติการใหเปนไปตามเงื่อนไขของสนธิสัญญา ดังปรากฏวามีการออกประกาศ
กรมทะเบียนการคา ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 เร่ืองการประกอบธุรกิจภายใตความ
คุมครองตามสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางราชอาณาจักรไทยกับ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 ซึ่งกระทรวงพาณิชยออกโดยอาศัยอํานาจตามนัยประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 281 ขอ 2 ทําใหสนธิสัญญาดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนสัญชาติ
อเมริกันในประเทศไทยมีผลบังคับใชในประเทศโดยผานกฎหมายของฝายบริหาร โดยที่รัฐสภา
ไมไดรับทราบและใหความเห็นชอบ 

 
อน่ึง ในอดีตจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยมีหนังสือสัญญาหลายฉบับซึ่งไดมีการตรา

พระราชบัญญัติรองรับบังคับการตามเงื่อนไขโดยที่ไมไดผานการพิจารณาของรัฐสภา เชน 
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการโทรคมนาคมแหงเอเชียและแปซิฟค พ.ศ. 
2522 และพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหวาง
ประเทศ พ.ศ. 2524 เปนตน147

 

                                                 
146 นพนิธิ สุริยะ, อางแลว, หนา 143. 
147 เร่ืองเดียวกัน, หนา 145-146. 
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บทที่ 4 กระบวนการทําใหความตกลงวาดวยการคาเสรีมีผลบังคับภายในประเทศ 

 
การทําสนธิสัญญาแมวาจะไดกระทําครบตามกระบวนการครบทุกขั้นตอนแลวก็ตาม 

ความสัมพันธระหวางประเทศภายใตสนธิสัญญาจะไมเกิดประโยชนแตอยางใด อีกทั้งยังสามารถ
กอใหเกิดความรับผิดในทางระหวางประเทศได หากประเทศคูสัญญาไมไดปฏิบัติตามหนาที่หรือ
พันธกรณีตามที่ไดตกลงกันหรือกําหนดไวในสนธิสัญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งความตกลงวาดวย
การคาเสรี  

 
4.1 การทําใหความตกลงวาดวยการคาเสรีมีผลบังคับใชเปนกฎหมายภายในรัฐ  

(Enforcement) 
 
หนาที่ประการสําคัญของประเทศคูสัญญาภายหลังจากที่ความตกลงวาดวยการคาเสรี

เกิดขึ้นและมีผลบังคับใชแลวตามกฎหมายระหวางประเทศ  คือการทําความตกลงวาดวยการคา
เสรีนั้นๆ มีผลบังคับใชภายในประเทศคูสัญญาหรือมีผลบังคับใชเปนกฎหมายภายในประเทศ 
ดังน้ัน ขั้นตอนสุดทายในกระบวนการทําสนธิสัญญาจึงมิใชการแสดงเจตนาใหความตกลงวาดวย
การคาเสรี เกิดขึ้นตามกฎหมายระหวางประเทศและการจดทะเบียนความตกลงฯ กับ
สหประชาชาติ หากแตเปนการทําใหความตกลงวาดวยการคาเสรีมีผลใชบังคับไดในประเทศ
คูสัญญา  

 
4.1.1   การทําใหความตกลงการคาเสรี มีผลบังคับใชเปนกฎหมายภายใน:  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
แมวาการทําสนธิสัญญาของประเทศอเมริกาแบงเปน 2 ลักษณะ คือการทําสนธิสัญญา

และการทําความตกลงระหวางประเทศ แตการทําใหสนธิสัญญา (Treaty) หรือ ความตกลง
ระหวางประเทศ (Agreement) มีผลบังคับใชภายในประเทศนั้น แบงการพิจารณาเปน 2 กรณี 
ดังนี้ 

 
กรณีแรกพิจารณาจากบทบัญญัติในสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศวามี

ลักษณะบังคับในตัวเอง (self-executing) หรือไม หากมีผลบังคับในตัวเองแลว ยอมมีผลบังคับ
เปนกฎหมายภายในสหรัฐอเมริกา 

 
สวนอีกกรณีหน่ึงน้ันเปนกรณีที่สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศไดรับการ

แปลงสภาพโดยกฎหมายภายใน เชน กฎหมายที่ตราโดยสภาคองเกรส ทําใหสนธิสัญญาหรือ
ความตกลงระหวางประเทศยอมมีผลบังคับเปนกฎหมายภายในสหรัฐฯ 
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อยางไรก็ตาม เง่ือนไขที่จะชี้วาบทบัญญัติในสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ
ใดมีลักษณะบังคับในตัว (self-executing) หรือ ไมมีลักษณะบังคับในตัว (non self-executing) 
นั้น มีหลายแนวทาง แตที่ไดรับการพิจารณาเปนหลักการพื้นฐาน คือพิจารณาวาบทบัญญัตินั้นมี
ผลโดยตรงที่ศาลสามารถนํามาบังคับใชเปนกฎหมายภายในไดโดยไมตองมีการตรากฎหมาย
รองรับ ซึ่งลักษณะที่เห็นไดชัด  คือบทบัญญัติในสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศนั้น  
มีความคลายคลึงกับกฎหมายที่ตราโดยสภาคองเกรส148

 
4.1.2 กระบวนการทําใหความตกลงวาดวยการคาเสรีมีผลบังคับเปนกฎหมายภายใน :  

ประเทศออสเตรเลีย 
 
สําหรับประเทศออสเตรเลีย แมวาสนธิสัญญาเกิดขึ้นตามกฎหมายระหวางประเทศแลว 

เชน สนธิสัญญาทวิภาคี มีผลบังคับตามวันที่กําหนดไวในสนธิสัญญา ซึ่งสวนใหญมักกําหนดใน
วันที่มีการแลกเปลี่ยนตราสารหรือภายหลัง สวนกรณีของสนธิสัญญาพหุภาคี เปนไปตามที่
กําหนดในสนธิสัญญา ซึ่งโดยทั่วไปเปนวันที่ที่จํานวนสมาชิกที่ใหสัตยาบันครบตามจํานวนที่
กําหนดในสนธิสัญญา 

 
แตสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศที่ออสเตรเลียไดทําขึ้นกับประเทศตางๆ 

หรือกับองคการระหวางประเทศจะยังไมมีผลบังคับใชเปนกฎหมายภายในของประเทศไดโดยตรง 
หรือกลาวอีกนัยหน่ึง คือสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศไมสามารถผนวกเปน
กฎหมายภายในของออสเตรเลียโดยทันทีอัตโนมัติ และไมสามารถสรางพันธกรณีหรือใชบังคับกับ
ภาคธุรกิจหรือประชาชนของออสเตรเลียได หากยังไมมีการตรากฎหมายภายในรองรับ
สนธิสัญญาหรือแปลงสภาพ (Transform) ใหสนธิสัญญาเปนกฎหมายภายใน ซึ่งตามปกติการ
แปลงสภาพจะกระทําโดยการตรากฎหมายระดับรัฐบัญญัติรองรับ 

 
ในกรณีที่มีกฎหมายภายในรองรับสนธิสัญญาอยูแลว แตกฎหมายนั้นมีขอความที่

ขัดแยงซ่ึงจะตองมีการแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับพันธกรณีตามสนธิสัญญา หรือหาก
กฎหมายภายในที่รองรับน้ันยังไมครอบคลุมเง่ือนไขตามสนธิสัญญาและจําเปนตองตรากฎหมาย
ใหมเพ่ือรองรับ ในทางปฏิบัติตองตรากฎหมายรองรับเพ่ือใหสนธิสัญญามีผลบังคับใชได
ภายในประเทศเสียกอนที่จะมีการขอความเห็นชอบจาก Ex Co เพ่ือใหสัตยาบันแกสนธิสัญญา 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สนธิสัญญาที่ตองการกฎหมายเฉพาะรองรับ เน่ืองจากมีผลกระทบตอ
ประชาชน เชน การทําสนธิสัญญา Montreal Protocol to Ban the Manufacture of, and Trade 
in, Certain Products Containing Harmful Ozone Depleting Substances เปนตน 

 

                                                 
148 Kirgis, International Agreements and U.S. Law, (http://www.asil.org/insights/insigh10.htm)  
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อยางไรก็ตาม สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศบางลักษณะไมตองการการ
ตรากฎหมายภายในรองรับ เน่ืองจากสนธิสัญญาประเภทน้ีสามารถมีผลบังคับใชไดโดยผานการ
กระทําของฝายบริหาร เชน Trade Cooperation, Defence Logistics และ Procurement 
Treaties 

 
อัยการสูงสุด (Attorney-General) มีหนาที่ใหคําแนะนําวา มีกฎหมายของสหพันธ มลรัฐ

หรือเขตปกครองฉบับใดรองรับสนธิสัญญาอยูแลว หรือตองมีการตรากฎหมายใหมหรือจําเปนตอง
แกไขกฎหมายฉบับใด อยางไร 

 
การเผยแพรสนธิสัญญา 
เม่ือสนธิสัญญามีผลบังคับใชแลว นอกจากการนําสนธิสัญญาจดทะเบียนกับองคการ

สหประชาชาติตามกระบวนการในทางระหวางประเทศแลว สําหรับกระบวนการภายในประเทศ 
ถาเปนกรณีสนธิสัญญาทวิภาคี สนธิสัญญายังเก็บเปนความลับจนกวาจะมีการลงนาม จากนั้น
กระทรวงการตางประเทศจะไดเผยแพรใน www.austii.edu.au/dfat

 
แตถาเปนสนธิสัญญาพหุภาคี แมสนธิสัญญายังไมมีผลบังคับใชจะมีการเผยแพรขอมูล

ใน The Internet of Australian Treaties Library149 ซึ่งเปนระบบที่เสนอขอมูลสนธิสัญญาทาง
อินเตอรเน็ตที่ทันสมัยอยูเสมอ ผูคนควาสามารถไดขอมูลในหลายลักษณะไมวาจะเปนสนธิสัญญา
ฉบับสมบูรณที่ประเทศออสเตรเลียทํากับประเทศตางๆ สนธิสัญญาที่ยังไมมีผลบังคับใช หรือ 
สถานะของสนธิสัญญาพหุภาคีวาไดรับการลงนามจากประเทศคูสัญญากี่ประเทศแลว สวน
สนธิสัญญาที่มีผลบังคับใชแลวจะไดรับการจัดพิมพเผยแพรใน Australian Treaty Series  

 
นอกจากนี้ ยังมีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับสนธิสัญญาทางโทรศัพท โดย Treaties 

Council และกระทรวงการตางประเทศและการคามีบริการหรือการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานใหสืบคนได
ทางอินเตอรเน็ต ที่ http://www.info.dfat.gov.au/treaties
 
4.1.3 กระบวนการทําใหความตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใชเปนกฎหมายภายใน: 

ประเทศนิวซีแลนด 
 
ภายใตกฎหมายนิวซีแลนด สนธิสัญญาไมสามารถผนวก (Incorporate) เขาเปน

กฎหมายภายในโดยทันที คณะกรรมการกฤษฎีกา (The Law Commission) ไดแบงลักษณะหรือ

                                                 
149 http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/

 84 

http://www.austii.edu.au/dfat
http://www.info.dfat.gov.au/treaties
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/


วิธีการรับ (ผนวก) สนธิสัญญาเปนกฎหมายภายในของประเทศนิวซีแลนดออกเปน 5 ลักษณะ150 
ดังนี้ 

1) กรณีที่ตองผนวกสนธิสัญญาทั้งฉบับหรือเฉพาะสวนที่สําคัญ 
2) กรณีที่บทบัญญัติหรือขอความของสนธิสัญญาปรากฏในกฎหมายและหรือปรากฏ

ในรัฐบัญญัติอยูแลว 
3) กรณีที่พันธกรณีสําคัญของสนธิสัญญาปรากฏในเนื้อหาของกฎหมายภายในหลายฉบับ 
4) กรณีการผนวกโดยผานกฎหมายลําดับรอง 
5) กรณีที่ไมตองผนวกเขาเปนกฎหมายภายใน 
 
1) การผนวกสนธิสัญญาทั้งฉบับหรือเฉพาะสวนที่สําคัญ 
การผนวกสนธิสัญญาในลักษณะนี้ กฎหมายที่รองรับสนธิสัญญาจะนําสนธิสัญญาแนบ

ไวทายกฎหมายทั้งหมดหรือเฉพาะสวนที่ตองการใหมีผลบังคับใชเปนกฎหมายนิวซีแลนด วิธีการ
นี้เปนวิธีการโดยทั่วไปในการผนวกสนธิสัญญากรณีที่สนธิสัญญานั้นมีความชัดเจนเพียงพอที่ศาล
จะสามารถบังคับใชได นอกจากนี้ การผนวกวิธีนี้ยังใชในกรณีสนธิสัญญานั้นกอตั้งสิทธิแกเอกชน
และรัฐ หรือมีผลกระทบโดยตรงตอความสัมพันธระหวางเอกชนกับรัฐ เชน กรณีการแนบ
สนธิสัญญาตอทายรัฐบัญญัติ Diplomatic Privileges and Immunities Act 1966 และ Consular 
Privileges and Immunities Act 1971 

 
2) บทบัญญัติหรือเงื่อนไขของสนธิสัญญาปรากฏในการตรากฎหมายและหรือ

ปรากฏในรัฐบัญญัติ 
การผนวกสนธิสัญญาเปนกฎหมายภายในลักษณะนี้ เปนการรองรับสวนสําคัญของ

สนธิสัญญา กฎหมายที่ตราขึ้นน้ันอาจไมไดกําหนดไวอยางชัดแจงก็ไดวาตราขึ้นเพื่อรองรับ
สนธิสัญญาฉบับใด เฉพาะสวนสําคัญของสนธิสัญญาเทานั้นที่จะนํามาบัญญัติเปนกฎหมาย โดย
บทบัญญัติของกฎหมายที่ตราขึ้นน้ัน อาจมาจากสนธิสัญญาหลายฉบับ เชน Maritime Transport 
Act 1994 ที่มีเน้ือหารองรับสนธิสัญญาพหุภาคีหลายฉบับ ไดแก London Dumping Convention, 
Civil Liability Convention และ Salvage Convention 

 
3) พันธกรณีที่สําคัญของสนธิสัญญาปรากฏในเนื้อหาของกฎหมายภายในหลาย

ฉบับ 
การผนวกสนธิสัญญาเขาเปนกฎหมายภายในโดยวิธีนี้ ใชในกรณีที่พันธกรณีตาม

สนธิสัญญาครอบคลุมเนื้อหาของกฎหมายจํานวนหลายฉบับหรือมีกฎหมายภายในรองรับ
สนธิสัญญาแลวแตวาปรากฏอยูในกฎหมายหลายฉบับ เชน กฎหมาย New Zealand Bill of 
Rights 1990 ที่ตราขึ้นเพ่ือรองรับ International Covenant on Civil and Political Rights (Act 

                                                 
150 A New Zealand Guide to International Law and its Sources: New Zealand Law Commission R 34 
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Preambles) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights และ 
Convention on the Elimination of Racial Discrimination 

 
4) การผนวกโดยผานกฎหมายลําดับรอง 
สนธิสัญญาประเภทที่มีเนื้อหาทางเทคนิคและตองมีการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติเพ่ือ

ความทันสมัยอยูเสมอ สามารถมีผลบังคับใชไดโดยผานกฎหมายลําดับรองที่ตราโดยฝายบริหาร 
แตทั้งน้ีตองมีการมอบอํานาจอยางชัดแจงจากฝายนิติบัญญัติใหแกฝายบริหาร กฎหมายที่ตราขึ้น
เพ่ือรองรับสนธิสัญญาลักษณะนี้ ไดแก การรับ Double Taxation Agreement โดย Income Tax 
Act หรือ การรับพันธกรณีตาม International Civil Aviation Organisation (ICAO) Convention 

 
5) สนธิสัญญาประเภทที่ไมตองไดรับการผนวกเขาเปนกฎหมายภายใน 
สนธิสัญญาพหุภาคีหลายฉบับที่นิวซีแลนดเปนภาคี แตสามารถมีผลบังคับใช

ภายในประเทศไดโดยไมตองมีการผนวกเขาเปนกฎหมายภายใน เชน Vienna Convention on 
the Law of Treaties และ Statute of International Court of Justice 

 
อยางไรก็ตาม แมวาสนธิสัญญาจะไมไดรับการผนวกเขาเปนกฎหมายภายใน แต

สนธิสัญญาดังกลาว ศาลสามารถใชบังคับหรือใชพิจารณาคดีในประเทศไดในฐานะที่สนธิสัญญา
นั้นเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศ (Customary International Law) หรือโดยผานการใชและ
การตีความกฎหมายของศาล 

 
ในกรณีที่ตองมีการแปลงสภาพสนธิสัญญาใหเปนกฎหมายภายในนั้น กระบวนการใน

การตรากฎหมายจะยังไมเร่ิมตนจนกวาจะไดมีการนําสนธิสัญญาเสนอของอนุมติตอสภาแลว 
นอกจากนี้ รัฐบาลจะไมกระทําการใดๆ ใหเกิดผลผูกพันตามสนธิสัญญา จนกวาสนธิสัญญาฉบับ
ดังกลาวจะไดรับการปรับใหเปนกฎหมายภายในประเทศแลว 

 
การเผยแพรสนธิสัญญาตอสาธารณชน 
กระทรวงการตางประเทศและการคาจะไดจัดทําเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับสนธิสัญญา

และกฎหมายระหวางประเทศอื่นๆ เพ่ือเปนการใหความรูและเผยแพรแกประชาชนใน 2 ลักษณะ 
ดังนี้ 

1. ตีพิมพเปนเอกสาร ไดแก The International Treaties List, The Consolidated 
Treaty List และ Treaty Register 

2. เผยแพรโดยชองทางอินเตอรเน็ต ใน Website ตางๆ ไดแก  
MFAT Legal Division homepage: www.mfat.govt.nz/support/legal/default.html
International Treaties List (6-monthly list): www.mfat.govt.nz/support/legal/ default.html
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4.1.4   กระบวนการทําใหความตกลงการคาเสรี มีผลบังคับใชเปนกฎหมายภายใน: 
ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 
การทําใหความตกลงระหวางประเทศวาดวยการคาเสรีมีผลบังคับใชเปนกฎหมาย

ภายในนั้น มีวิธีการเชนเดียวกับการทําใหสนธิสัญญาและความตกลงระหวางประเทศอื่นๆ มี
สภาพบังคับเปนกฎหมายภายในตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายฝรั่งเศส151 ซึ่งแบงการพิจารณาได
เปน 3 ประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 

 
1) การตีพิมพเผยแพรความตกลงระหวางประเทศ 
สําหรับประเทศฝรั่งเศสนั้นแตกตางจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดที่กลาวมา 

การรับสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเขาสูระบบกฎหมายภายในของฝรั่งเศสสามารถ
ทําไดโดยเพียงแตพิมพเผยแพรสนธิสัญญาหรือความตกลงฯ นั้นในรัฐกิจจานุเบกษา (Journal 
officiel) การพิมพเผยแพรนี้ถือเปนการรับเขามาในระบบกฎหมายภายในของประเทศและมีผล
บังคับใชเปนกฎหมายภายในประเทศโดยไมจําตองมีรัฐบัญญัติใหใช (Application) สนธิสัญญา
หรือความตกลงฯ อีก เวนแตจะเปนความตกลงฯ ประเภทที่ตองขออนุมัติจากรัฐสภาพรอมกับ
เสนอรางรัฐบัญญัติตามมาตรา 53 แหงรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1958 

 
การเผยแพรความตกลงระหวางประเทศเปนภาระหนาที่ที่รัฐตองกระทําใหถูกตอง

ครบถวน152 เน่ืองจากการเผยแพรความตกลงฯ มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
- เพ่ือใหสาธารณชนและบุคคลผูที่อาจจะถูกกระทบไดรับทราบถึงรายละเอียดเนื้อหา

ของความตกลง 
- เพ่ือแปลงสภาพความตกลงระหวางประเทศใหเปนกฎหมายภายใน และมีสภาพ

บังคับแกภาคธุรกิจและประชาชนของรัฐ 
 
ดังน้ัน ความตกลงระหวางประเทศทุกฉบับจะตองมีการประกาศเผยแพรในรัฐกิจจา

นุเบกษาแหงสาธารณรัฐฝร่ังเศส153 เวนแตจะเขาขอยกเวนตามกฎหมาย และการเผยแพรความ
ตกลงเหลานี้ถือเปนภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากความตกลง
ระหวางประเทศนั้นมีเน้ือหาซึ่งอาจกระทบตอสิทธิเสรีภาพหรือประโยชนของประชาชน  

 

                                                 
151 Georges VEDEL, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Réédition Guy CARCASSONNE et Olivier DUHAMEL, 
Paris : Dalloz, 2002, p.526. 
152 Décret n° 86-707 ลงวันที่ 11 เมษายน ค.ศ.1986 
153 Décret n° 53-192 ลงวันที่ 14  มีนาคม ค.ศ.1953 เร่ือง การใหสัตยาบันและการเผยแพรขอตกลงระหวางประเทศที่ประเทศ
ฝร่ังเศสเปนภาคีสมาชิก 
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ในกรณีที่มิไดพิมพเผยแพรความตกลงฉบับใดและความตกลงนั้นมีผลกระทบตอ
ประชาชนในทางหนึ่งทางใด รัฐธรรมนูญฯ หามมิใหยกขึ้นกลาวอางกับประชาชนผูจะเสียหาย 
โดยถือเสมือนวาความตกลงฯ นั้นมิไดมีสภาพบังคับเปนกฎหมายของรัฐแตประการใด 

 
การเผยแพรความตกลงระหวางประเทศจะกระทําภายหลังเม่ือความตกลงฯ ดังกลาวมี

ผลผูกพันรัฐภาคีแลว ทั้งน้ี เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาวาความตกลงไดกลายสภาพเปนกฎหมาย
ภายในรัฐทั้งที่ยังไมมีสภาพบังคับในกฎหมายระหวางประเทศ แตก็จะตองมีการเผยแพรทันทีที่
ความตกลงฯ มีผลบังคับใช เพ่ือปองกันการผิดสัญญากับรัฐภาคี 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศมีหนาที่รับผิดชอบการพิมพเผยแพรขอตกลง

ระหวางประเทศใหเปนไปโดยเร็วและถูกตอง แตปจจุบันมักมีปญหาความลาชาในการพิมพ
เผยแพร ซึ่งมักตองใหเวลามากขึ้นเปนสัดสวนกับกระบวนการทําขอตกลงซึ่งมีความสลับซับซอน
มากขึ้นเชนกัน 

 
การประกาศใชบังคับความตกลงระหวางประเทศจะกระทําเปนกฤษฎีกาใหใชความตก

ลงฯ (décret) โดยแนบความตกลงฯ ตลอดจนขอสงวนหรือการตีความความตกลงฯ (ถามี) ที่
ประเทศฝรั่งเศสไดแสดงใหปรากฏแกคูสัญญาไวตั้งแตขั้นตอนการลงนามผูกพันหรือการสงตรา
สารแสดงสัตยาบัน ไวทายกฤษฎีกา โดยกฤษฎีกาจะระบุวันที่ที่ความตกลงระหวางประเทศจะมี
ผลใชบังคับไวดวย ประธานาธิบดีเปนผูลงนามประกาศใชกฤษฎีกา โดยมีนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศลงนามรวมเพ่ือรับรองความถูกตอง 

 
2) ผลทางกฎหมายของการพิมพเผยแพรความตกลงระหวางประเทศ 
ตามมาตรา 55 แหงรัฐธรรมนูญฯ “สนธิสัญญาซึ่ง (รัฐสภา) ใหสัตยาบันหรือใหความ

เห็นชอบและประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาโดยถูกตองเรียบรอยแลว ยอมมีสภาพบังคับเปน
กฎหมายในลําดับที่สูงกวารัฐบัญญัติ ทั้งน้ี ภายใตเง่ือนไขการปฏิบัติตางตอบแทนเสมอกันโดยรัฐ
ภาคี”154

 
นอกจากนี้ ศาลสภาแหงรัฐไดวินิจฉัยไวในคดีเกี่ยวกับอนุสัญญาหมายเลข 118 ลงวันที่ 

28 มิถุนายน 1962 ของ OIT วาปจเจกชนยอมสามารถยกเอาขอตกลงระหวางประเทศขึ้นกลาว
อางวามีลําดับศักดิ์เหนือกวากฎหมายภายใน และตองบังคับใชขอตกลงระหวางประเทศแทนได 
ถาบุคคลนั้นเปนผูที่จะถูกกระทบโดยตรง 

                                                 
154 Article 55 de la Constitution de 1958 « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur 
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par 
l'autre partie. » 
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อยางไรก็ดี รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1958 ไดกําหนดเงื่อนไขอยางชัดแจงในการรับสนธิสัญญา
และความตกลงระหวางประเทศเขามาในระบบกฎหมายภายใน โดยมาตรา 54 บัญญัติวารัฐบาล
ไมอาจจะใหสัตยาบันหรือแสดงเจตนาผูกพันตามความตกลงระหวางประเทศได หากสนธิสัญญามี
ขอความขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ ในกรณีเชนนี้ จะตองมีการแกไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญมิใหมี
ขอความที่ขัดแยงกับสนธิสัญญาเสียกอน155 สถาบันที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยวา
สนธิสัญญาใดมีขอความขัดหรือแยงกับขอความในรัฐธรรมนูญหรือไม ไดแก คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ (Conseil constitutionnel)156 ซึ่งทําหนาที่เปนศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส 

 
การที่รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1958 บัญญัติใหตองมีการแกไขรัฐธรรมนูญกอนแทนที่จะบอกให

ยกเลิกสนธิสัญญา แสดงใหเห็นวาผูรางรัฐธรรมนูญใหความสําคัญกับการทําความตกลงรวมมือ
ผูกพันกับนานาประเทศ โดยเห็นวาเปนชองทางพัฒนาประเทศอยางหนึ่ง แตขณะเดียวกันก็
คํานึงถึงความเปนเอกภาพของระบบกฎหมายภายในดวย ในโอกาสเชนน้ี รัฐสภาซึ่งมีอํานาจ
หนาที่ในการแกไขรัฐธรรมนูญใหสอดคลองกับสนธิสัญญาจะไดพิจารณาทบทวนถึงขอดีขอเสีย
และประโยชนของชาติที่จะไดรับจากการทําสนธิสัญญาเปรียบเทียบกับการตองแกไขรัฐธรรมนูญ
ดวย

 
3) ผลทางกฎหมายในกรณีที่สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศขัดหรือ

แยงกันกับกฎหมายภายในของรัฐ 
มาตรา 55 แหงรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1958 ไดบัญญัติใหสนธิสัญญาซึ่งไดมีการใหสัตยาบัน

และประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาแลวมีสภาพบังคับเปนกฎหมายภายในของรัฐ ยิ่งไปกวานั้น
สนธิสัญญาจะมีลําดับศักดิ์เหนือกวารัฐบัญญัติและกฎหมายลําดับรองทุกระดับของรัฐดวย 
บทบัญญัติดังกลาวกอใหเกิดผลทางกฎหมาย  คือสนธิสัญญามีผลผูกพันโดยตรงตอองคกรของรัฐ
ทั้งปวงไมวาจะเปนฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหารหรือฝายตุลาการ 

 
ศาลสภาแหงรัฐ (ศาลปกครองสูงสุด) ไดยืนยันถึงผลทางกฎหมายดังกลาวในคํา

พิพากษาในคดี Nicolo (ค.ศ.1989) วาสนธิสัญญามีลําดับศักดิ์ทางกฎหมายเหนือกฎหมายภายใน
รัฐ และศาลมีอํานาจหนาที่ควบคุมตรวจสอบมิใหรัฐบัญญัติและกฎหมายลําดับรองอ่ืนๆ ขัดแยง
กับสนธิสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ (Conventionnalité des lois)  

                                                 
155 Article 54 de la Constitution de 1958 « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le 
Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a 
déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou 
d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. » 
156 เกี่ยวกับกระบวนการในการควบคุมตรวจสอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ จะกลาวตอไปในสวนที่วาดวยการควบคุม 
ตรวจสอบการทําสนธิสัญญาและความตกลงระหวางประเทศและการมีสวนรวมของประชาชนฯ 
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ดังน้ัน นับตั้งแตป ค.ศ.1989 เปนตนมา ระบบกฎหมายภายในรัฐของฝร่ังเศสจึงถือวา 
“สนธิสัญญาและความตกลงระหวางประเทศมีลําดับเหนือวารัฐบัญญัติ” จะเปนรองก็แตเฉพาะ
รัฐธรรมนูญเทานั้น และโดยเหตุนี้ รัฐบัญญัติใดๆ ของรัฐสภาจึงไมอาจมีขอความที่ขัดหรือแยงกับ
สนธิสัญญาได ไมวารัฐบัญญัติดังกลาวจะถูกตราขึ้นกอนหรือในภายหลังสนธิสัญญาก็ตาม ในกรณี
ที่สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศมีขอความขัดหรือแยงกับรัฐบัญญัติในเรื่อง
เดียวกัน ใหใชบังคับสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศโดยไมจําตองพิจารณาวารัฐ
บัญญัติที่ขัดหรือแยงน้ันไดตราขึ้นกอนหรือหลังการประกาศใชบังคับสนธิสัญญาฯ ซึ่งเปน
ขอยกเวนหลักการใชกฎหมายที่วา “กฎหมายใหมยอมยกเลิกกฎหมายเกา”  
 
4.1.5 กระบวนการทําใหความตกลงการคาเสรี มีผลบังคับใชเปนกฎหมายภายใน: 

ประเทศไทย 
 

การรับสนธิสัญญาเขาเปนกฎหมายภายในของประเทศไทยนั้นปฏิบัติตามแนวคิด “ทวิ
นิยม” (dualisme) จึงตองมีกระบวนการพิเศษในการรับสนธิสัญญาเขามาใชภายในรัฐ 
กระบวนการดังกลาวจะทําการแปลงรูปสนธิสัญญาใหเปนกฎหมายของรัฐ157

 
1) การแปลงสภาพความตกลงวาดวยการคาเสรีเขามาในระบบกฎหมายภายใน

ของไทย 
จากการศึกษาเรื่องกระบวนการทําสนธิสัญญาในประเทศไทย สรุปไดวาจากแนวปฏิบัติ

ปจจุบัน การทําความตกลงวาดวยการคาเสรีอาจกระทําโดยอาศัยอํานาจฝายบริหารโดยแท หรือ
รัฐบาลอาจตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนก็ไดทั้งสองกรณี แลวแตวาการปฏิบัติใหเปนไป
ตามเงื่อนไขในความตกลงวาดวยการคาเสรีนั้น รัฐบาลตองอาศัยพระราชบัญญัติรองรับบังคับการ
ดวยหรือไม ถาไม การแปลงสภาพความตกลงฯ ใหเปนกฎหมายภายในก็จะกระทําไดโดยงาย แต
ถาหากคําตอบเปนกรณีตรงกันขาม การแปลงสภาพความตกลงฯ ก็จะมีกระบวนการที่
สลับซับซอนขึ้น ดังตอไปน้ี 

 
1.1) ความตกลงวาดวยการคาเสรีซึ่งอยูในอํานาจของฝายบริหารโดยแท 
กรณีนี้หมายถึงกรณีที่การทําความตกลงการคาเสรีที่ไมตองขอใหฝายนิติบัญญัติตรา

พระราชบัญญัติรองรับบังคับการตามสัญญา กลาวคือเปนความตกลงฯ ที่ไมมีเง่ือนไขที่จะไป
กระทบสิทธิหรือสรางภาระหนาที่หรือรอนสิทธิประโยชนของประชาชนหรือภาคธุรกิจเอกชน 
หรือไมมีเง่ือนไขที่จะตองทําการยกเลิกหรือแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติที่มีอยูแลว หรือหากวามี
เง่ือนไขที่กลาวมานี้ แตก็มีพระราชบัญญัติรองรับอยูแลว  

 
                                                 
157 วิษณุ เครืองาม, อางแลว, หนา 37-38 ; จตุรนต ถิระวัฒน, อางแลว, หนา 47. 
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ในทางปฏิบัติ เม่ือผูมีอํานาจลงนามผูกพันความตกลงวาดวยการคาเสรี (ตามปกติไดแก
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ) แลว หนวยราชการเจาของเรื่องจะ
ดําเนินการประกาศใชความตกลงฯ ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะทําใหความตกลงวาดวยการคาเสรี
ฉบับนั้นมีผลภายในประเทศ 

 
อยางไรก็ดี มีความเปนไปไดวาหนวยราชการเจาของเรื่องจะใชดุลพินิจไมทําการ

ประกาศหนังสือสัญญาในราชกิจจานุเบกษา โดยขึ้นกับแนวปฏิบัติของหนวยงานและหากหนังสือ
สัญญานั้นไมมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพหรือหนาที่ของประชาชน158 แมวาจะเปนความตกลง
ระหวางประเทศวาดวยการคาเสรีก็ตาม 

 
นอกจากนี้ Web site ของกระทรวงการตางประเทศที่ไดจัดทํา เพ่ือเผยแพรขอมูล

ขาวสารของรัฐบาลเกี่ยวกับการทําสนธิสัญญาประเภทตางๆ อยางเปนทางการยังใหขอมูลใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการทําสนธิสัญญาไมเพียงพอ ไมวาจะเปนรายละเอียดวาการทําสนธิสัญญา
นั้นอยูในขั้นตอนใด การลงนาม การรับรองความถูกตองแทจริง การมีผลบังคับใชของสนธิสัญญา 
หรือ สนธิสัญญาฉบับนั้นไดรับการแปลงสภาพใหเปนกฎหมายภายในเมื่อใด 

 
1.2) ความตกลงวาดวยการคาเสรีซึ่งรัฐบาลตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอน 
กรณีนี้หมายถึงการทําความตกลงการคาเสรีที่รัฐบาลจะตองขอใหฝายนิติบัญญัติตรา

พระราชบัญญัติรองรับบังคับการตามสัญญา ในกรณีเชนน้ี คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายใหหนวย
ราชการเจาของเร่ืองยกรางพระราชบัญญัติใหมเพ่ือรองรับหรือยกรางพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฉบับเกาใหสอดคลองกับพันธกรณีในความตกลงฯ ตามปกติคณะรัฐมนตรี
มักจะแตงตั้งผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับเร่ืองนั้นทั้งหมดเขารวมเปนคณะกรรมการยกราง
ดวย 

 
เม่ือการยกรางพระราชบัญญัติเสร็จเรียบรอยแลว กระทรวงเจาสังกัดจะนําเสนอ

คณะรัฐมนตรี ในขั้นตอนนี้ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะสงสําเนารางกฎหมายดังกลาวไปสอบถาม
ความคิดเห็นอยางเปนทางการจากสวนราชการที่เกี่ยวของอีกครั้งหน่ึงกอนนําเสนอที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี ความเห็นที่สอดคลองและแตกตางกับเจาของเรื่องทั้งหมดจะถูกเสนอในที่ประชุม 
จะเห็นวาไดมีการนํารางพระราชบัญญัติอนุวัติการหนังสือสัญญาเปดใหระดมความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเฉพาะภายในฝายปกครองในขั้นตอนนี้ โดยไมมีตัวแทนจากภายนอกระบบราชการ
เขามาเกี่ยวของดวย 

 

                                                 
158 มนตรี กิตติวังชัย, “การจัดทําสนธิสัญญาของประเทศไทย”, ใน Web site กระทรวงการตางประเทศ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.
2546, หนา 9. 
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ในทางปฏิบัติคณะรัฐมนตรีจะพิจารณารางเฉพาะหลักการ สวนรายละเอียดที่ยังมี
ความเห็นไมตรงกันจะปลอยใหสวนราชการที่ เกี่ยวของหารือกันเพื่อหาขอยุติ จากนั้น
คณะรัฐมนตรีจะสงรางพระราชบัญญัติไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจแกไข
ตอไป ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเชิญผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของมาชี้แจงเหตุผล
ประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกาจะเปนผูตรวจแกไขรางพระราชบัญญัติรองรับความตกลงฯ ให

สอดคลองกับพันธกรณีในความตกลงฯ  จนเปนที่ยุติ และจะตองไม มีความขัดแยงกับ
พระราชบัญญัติฉบับอ่ืนในเรื่องเดียวกันดวย 

 
จากนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะสงรางพระราชบัญญัติคืนไปสูคณะรัฐมนตรี

อีกครั้งหน่ึง เพ่ือเสนอใหรัฐสภาพิจารณาตามมาตรา 193 (15) แหงรัฐธรรมนูญฯ ตอไป เม่ือ
รัฐสภาเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัตินั้นแลว นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวขึ้นทูลเกลาฯ ถวายตอพระมหากษัตริยเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือพระราชบัญญัติ
ฉบับนั้นไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบรอยแลว จะมีสภาพบังคับเปนกฎหมายนับแตนั้น
เปนตนไป159

 
มีขอสังเกตในขอ 1.2) นี้ 2 ประการ คือ 
ก) ในกรณีของประเทศไทย แมไมมีกฎหมายที่ระบุวาการเสนอหนังสือสัญญาประเภทที่

ตองตราพระราชบัญญัติรองรับ ซ่ึงตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภานั้น  ตองเสนอราง
พระราชบัญญัติรองรับหนังสือสัญญานั้นตอรัฐสภาไปพรอมกันดวย ดังกรณีของประเทศฝรั่งเศส ก็
ตาม แตในทางปฏิบัติ คณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหออกกฎหมายกอนการผูกพันตามหนังสือสัญญา
160 โดยกระทรวงผูรับผิดชอบในเรื่องนั้นเปนผูดําเนินการยกรางกฎหมายดังกลาวแลว 

ข) แมเน้ือหาของหนังสือสัญญาจะเขาประเภทที่จะตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
กอน แตถาหากเรื่องน้ันๆ ไดเคยมีการออกพระราชบัญญัติรองรับหนังสือสัญญาประเภทเดียวกัน
มากอนแลว การทําหนังสือสัญญาครั้งตอๆ ไปก็ไมตองออกพระราชบัญญัติมาซ้ําอีก161 แตไมควร
จะตีความไปวาหนังสือสัญญาฉบับตอมานั้นไมตองเสนอตอรัฐสภาเพื่อรับทราบอีก 

 

                                                 
159  นายบรรณา วังวิวัฒน, “กระบวนการจัดทําสนธิสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ: ทางปฏิบัติของประเทศไทย”, ใน
วารสารอัยการ, 2534, หนา 16. 
160 จตุรนต ถิระวัฒน, “กระบวนการทําสนธิสัญญาและการปรับใชสนธิสัญญาในทางปฏิบัติของประเทศไทย” ในวารสารนิติศาสตร 
26, ฉบับที่ 3, กันยายน 2539, หนา 623. 
161 นพนิธิ สุริยะ, Lecture Notes กฎหมายระหวางประเทศ เลม 1, หนา 169. 
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ดังนั้น ความตกลงวาดวยการคาเสรีซึ่งประเทศไทยทํากับประเทศหนึ่งและมี
พระราชบัญญัติรองรับบังคับการตามความตกลงฯ แลว ตอมาไดทํากับประเทศอื่นในเรื่องเดียวกัน 
ก็ควรตองเสนอรางความตกลงวาดวยการคาเสรีฉบับใหมตอรัฐสภาเพื่อทราบดวย 

 
สวนในเรื่องรูปแบบวิธีการแปลงสภาพความตกลงวาดวยการคาเสรีโดยพระราชบัญญัติ

นั้น ทางปฏิบัติสําหรับประเทศไทย ถาหากจะตองแปลงสภาพความตกลงวาดวยการคาเสรีใหมี
สภาพบังคับเปนกฎหมายภายในโดยพระราชบัญญัติรองรับ มีวิธีปฏิบัติเปน 3 แนวทาง ดังนี้ 

 
(1) การออกพระราชบัญญัติโดยคัดลอกบทบัญญัติของความตกลงฯ ทั้งหมดลงใน

พระราชบัญญัติ ตัวอยางที่เคยดําเนินการมาแลว เชน กฎหมายอนุวัติการสําหรับบันทึกความ
เขาใจซึ่งกอตั้งองคกรรวมไทย-มาเลเซียเพื่อการแสวงประโยชนจากทรัพยากรปโตรเลียมรวมกัน
ในบริเวณพื้นที่พัฒนารวม (Joint Development Area) ซึ่งคูสัญญาทั้งสองฝายตางก็ใชวิธีการ
คัดลอกขอตกลงทั้งหมดในบันทึกความเขาใจฉบับน้ีเปนภาษาของตนและนํามาปรับขอความและ
จัดอันดับใหสอดคลองกับรูปแบบการตรากฎหมายของตน162

 
(2) การตราพระราชบัญญัติแกไขเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติฉบับเดิมที่ใชบังคับในเรื่อง

นั้นอยูเพ่ือใหครอบคลุมถึงพันธกรณีตามความตกลงวาดวยการคาเสรีฉบับใหม หรือเพ่ือมิให
พระราชบัญญัติฉบับเดิมน้ันมีขอความที่ขัดหรือแยงกับความตกลงฯ ที่ทําขึ้นใหม 

 
แตถามีการตรากฎหมายรองรับไวลวงหนาเพียงพอแลวก็ไมตองดําเนินการแกไข

กฎหมายอยางใดอีก ตัวอยางเชน การใชพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 รองรับอนุสัญญาวา
ดวยการคุมครองลิขสิทธิ์และอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดง ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ.2539 

 
(3) การตราพระราชบัญญัติสั้นๆ โดยมีสาระสําคัญเพียง 5-6 มาตรา มีขอความสําคัญวา

พระราชบัญญัตินั้นมีชื่อเรียกวาอะไร มีวัตถุประสงคอยางไร และจะมีมาตราหนึ่งระบุวาเรื่องใดบาง
ในสนธิสัญญาที่ตองการจะใหมีผลบังคับเปนกฎหมายภายในรัฐ สวนรายละเอียดใหถือตาม
บทบัญญัติของสนธิสัญญาที่แนบทายพระราชบัญญัตินั้นซ่ึงแปลเปนภาษาไทยแลว163

 
ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการ

ชํานัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ.2504 ซึ่งออกมาเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามอนุสัญญาวาดวย

                                                 
162 จตุรนต ถิระวัฒน, หนา 47. 
163 นพนิธิ สุริยะ, Lecture Notes กฎหมายระหวางประเทศ เลม 1, หนา 169. 
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เอกสิทธิ์และความคุมกันของสหประชาชาติ ซึ่งไทยไดทําความตกลงกับสหประชาชาติ เม่ือวันที่ 
13 กุมภาพันธ พ.ศ.2498 เปนตน 

 
วิธีการนี้เปนวิธีที่สะดวกแกฝายบริหารเพราะสามารถออกกฎหมายอนุวัติการตามหนังสือ

สัญญาไดรวดเร็ว แตถือวาไมเหมาะสมไมสอดคลองกับแนวคิดประชาธิปไตยและหลักแบงแยก
อํานาจ (Separation of powers) เนื่องจากเปนเสมือนการโอนอํานาจนิติบัญญัติไปใหแกฝาย
บริหาร เน่ืองจากรัฐสภาไมสามารถพิจารณาแปรญัตติเปลี่ยนแปลงเน้ือความในบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติฉบับน้ันไดตามอํานาจหนาที่ และในฐานะผูแทนประชาชน 

 
มีขอสังเกตในเรื่องนี้ 3 ประการดวยกันคือ 
ก) เม่ือพิจารณาในแงของการคุมครองสิทธิ เสรีภาพและประโยชนของชาติและ

ประชาชน เห็นวาการแปลงสภาพหนังสือสัญญาโดยรูปแบบวิธีการที่ 1) และ 3) ไมควรใชกับการ
แปลงสภาพความตกลงการคาเสรี ที่มีขอบเขตเนื้อหากวางขวาง (Comprehensive Agreement) 
ครอบคลุมความตกลงทั้งที่เกี่ยวกับภาษีศุลกากรและมิใชภาษี ความตกลงเกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา การเปดเสรีทางการคาสินคาทั้งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การคาบริการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการการเงิน บริการวิชาชีพ ขนสง โทรคมนาคม พาณิชยอิเลคทรอนิคส การ
ลงทุน การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ตลอดจนมาตรฐานแรงงานและมาตรฐานสิ่งแวดลอม และกลไก
การระงับขอพิพาทนอกศาลซึ่งรัฐคูสัญญาสามารถเลือกผูตัดสินชี้ขาดคดีที่ตนเชื่อถือวางใจได 
อยางเชนความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับออสเตรเลีย หรือความตกลงที่ประเทศไทย
กําลังเจรจากับประเทศสหรฐัอเมริกา164

 
จากการศึกษาวิจัยพบวาการแปลงสภาพความตกลงการคาเสรีที่มีขอบเขตกวางขวาง

ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจสําคัญๆ ทั้งหมดดังกลาว จะทําใหประเทศไทยตองทําการตรา
พระราชบัญญัติขึ้นใหมหรือแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติที่ใชบังคับอยูเดิมในเรื่องน้ันๆ จํานวน
มาก ตัวอยางเชน165

(1) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต เพ่ือปรับโครงสรางภาษี
และกระบวนการศุลกากรรองรับการเปดเสรีสินคาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมยานยนต และสินคา 
ดิจิตัล 

(2) แกไขพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 และกฎหมายที่เกี่ยวกับการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือมิใหรัฐวิสาหกิจที่แปรสภาพจากองคการของรัฐเปนบริษัทจํากัดแลวไดรับสิทธิ

                                                 
164 The Thailand Development Research Institute, A study on the Impacts of Thailand-US Free Trade Agreement,  
     p. iv-v. 
165 Ibid, p. ix-xxii. 
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พิเศษใดๆ  จากรัฐ และเปดใหนักลงทุนจากรัฐคูสัญญามีสิทธิเทาเทียมกับนักลงทุนไทยในการซื้อ
หุนของรัฐวิสาหกิจที่แปรสภาพแลว เม่ือมีการกระจายหุนตอสาธารณะ 

(3) แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยการแขงขันทางการคาและปองกันการผูกขาด 
เพ่ือยกเลิกสิทธิพิเศษบางอยางที่กฎหมายนี้ใหแกรัฐวิสาหกิจโดยไมถือวาเปนการผูกขาดหรือกีด
กันการคาหรือเลือกปฏิบัติ ซึ่งขัดแยงกับความตกลงการคาเสรี 

(4) แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยการคุมครองทรัพยสินทางปญญาทั้งปวง (ยา 
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เมล็ดพันธุพืชและพันธุสัตว โปรแกรม
คอมพิวเตอร ฯลฯ) ใหสอดคลองกับเง่ือนไขในความตกลงการคาเสรีซึ่งมีมาตรฐานสูงมากกวา
ระดับของประเทศไทยในปจจุบันมาก กรณีนี้จะสงผลกระทบดานลบอยางสําคัญตอผูประกอบการ
คาและอุตสาหกรรม ผูบริโภค ตลอดจนระบบการศึกษาของประเทศ 

(5) ตรากฎหมายฉบับใหมหรือแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการระงับขอพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการเพื่อใหนักลงทุนเอกชนสัญชาติของรัฐคูกรณีซึ่งไดรับความเสียหายจากการที่รัฐ
คูกรณีอีกฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามความตกลงฯ ดานการลงทุนสามารถนําขอพิพาทเขาสู
กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ เชน UNCITRAL หรือ ICSID ไดโดยไมตองผาน
กระบวนการทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการภายในของรัฐกอน 

 
ข) แตถาพิจารณาจากดานรัฐบาล เห็นวาการแปลงสภาพความตกลงการคาเสรีโดย

รูปแบบที่ 3) จะเปนวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะตามหลัก
กฎหมายไทย พระราชบัญญัติรองรับความตกลงการคาเสรีเปรียบเสมือน “พระราชบัญญัติเฉพาะ
เร่ือง” ที่ใชบังคับถึงความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาหรือกับออสเตรเลียในดาน
การคา การลงทุนและการดําเนินธุรกิจระหวางกันทั้งหมด สวนพระราชบัญญัติฉบับอ่ืนที่ใชบังคับ
ตามปกติก็เปน “กฎหมายทั่วไป” ซึ่งเม่ือเกิดปญหาขอพิพาทภายใตความตกลงการคาเสรีระหวาง
ประเทศไทยกับรัฐคูสัญญาขึ้น ศาลไทยจะใชบังคับพระราชบัญญัติรองรับความตกลงการคาเสรี
แทนพระราชบัญญัติอ่ืน ทั้งน้ี ตามหลัก “กฎหมายเฉพาะยกเวนกฎหมายทั่วไป” 

 
อยางไรก็ดี การดําเนินการตามวิธีการนี้ รัฐบาลอาจถูกโตแยงคัดคานทั้งจากรัฐสภาและ

จากสังคมไดวาขัดตอหลักการประชาธิปไตยดังกลาวแลว 
 
ค) นอกจากนี้ ถารัฐบาลเห็นวาสามารถใชวิธีการแปลงสภาพความตกลงการคาเสรีโดย

กฎหมายลําดับรองของฝายบริหารเองได รัฐบาลอาจไมเสนอใหรัฐสภารับทราบและใหความ
เห็นชอบความตกลงการคาเสรีกอน โดยที่รัฐธรรมนูญบัญญัติวาหนังสือสัญญาที่จะตองออก
พระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญาตองใหรัฐสภาใหความเห็นชอบ ดังน้ัน ความตกลง 
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วาดวยการคาเสรีที่จะตองออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบังคับ 
ระเบียบ ซึ่งเปนอํานาจของฝายบริหาร จึงไมตองใหรัฐสภาใหความเห็นชอบกอน166  

 
ตัวอยางเชน พระราชกฤษฎีกาออกตามความในมาตรา 3 แหงประมวลรัษฎากร 

พ.ศ.2481 เพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาวาดวยการขจัดภาษีซอนที่ประเทศไทยทํากับ
ประเทศตางๆ หรือประกาศกระทรวงการคลังออกตามความในมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติ
พิกัดอัตราภาษีศุลกากร ยกเวน ลดหรือเพ่ิมอากรจากอัตราที่กําหนดไวในพิกัดอัตราศุลกากร หรือ
ประกาศเรียกเก็บอากรตามอัตราที่กําหนดไวในพิกัดอัตราศุลกากร ตามที่พระราชบัญญัติฯ 
กําหนดไว เปนตน เพ่ือปฏิบัติตามเงื่อนไขในความตกลงการคาเสรี 

 
อยางไรก็ตาม มีผูเห็นวาวิธีการเสนอรางความตกลงวาดวยการคาเสรีตอรัฐสภาจะเปน

วิธีที่เหมาะสม167 ดวยเหตุวาเม่ือรัฐสภาไดรับทราบและใหความเห็นชอบแลวก็มีหนาที่ตรา
กฎหมายรองรับในเวลาตอมาเพื่อใหฝายบริหารสามารถปฏิบัติตามพันธะสัญญาได หากรัฐบาลใช
วิธีการอื่นในการรับเอาสนธิสัญญาเขามาเปนกฎหมายภายในก็อาจเสี่ยงตอการที่ขอความใน
พระราชบัญญัติจะขัดหรือแยงกับบทบัญญัติของความตกลงฯ หรืออาจไมครอบคลุมพันธกรณีที่รัฐ
จะตองปฏิบัติตามความตกลงฯ ก็ได 

 
2) ลําดับศักด์ิทางกฎหมายของความตกลงการคาเสรีกับกฎหมายภายใน 
การพิจารณาประเด็นน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือตอบคําถามวาในกรณีที่พระราชบัญญัติมี

เน้ือความที่ขัดแยงกับความตกลงการคาเสรี กฎหมายฉบับใดระหวางพระราชบัญญัติและความตก
ลงฯ จะมีลําดับศักดิ์เหนือกวากัน ซึ่งจะนํามาใชบังคับกับขอพิพาท 

 
ดังกลาวแลววาประเทศไทยถือปฏิบัติตามแนวคิดทวินิยมเปนหลัก และรัฐธรรมนูญไทย

ตั้งแตฉบับแรกเปนตนมาจนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มิไดมีบทบัญญัติ
มาตราใดที่บัญญัติถึงลําดับศักดิ์ของสนธิสัญญาในระบบกฎหมายภายในอยางมาตรา 55 แหง
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ.1958 ซึ่งบัญญัติไวชัดเจนวาสนธิสัญญาซึ่งพิมพประกาศเผยแพรในรัฐ
กิจจานุเบกษาเรียบรอย และซึ่งรัฐคูสัญญาไดปฏิบัติตามพันธสัญญาโดยเสมอภาคเทาเทียมกับ
ประเทศฝรั่งเศสแลว มีลําดับศักดิ์สูงกวารัฐบัญญัติและกฎหมายภายในทั้งหมด 

 
โดยเหตุนี้ จึงจําเปนตองถือเอาแนวคิดทวินิยมและแนวปฏิบัติของศาลยุติธรรมเปน

ผูตอบปญหานี้ ศาลยุติธรรมของไทยไมถือวาสนธิสัญญาและความตกลงระหวางประเทศเปน
กฎหมายภายในรัฐโดยตรง เวนแตจะไดมีกฎหมายภายในรองรับบังคับการใหเปนไปตามสัญญา 

                                                 
166 มนตรี กิตติวังชัย, “การจัดทําสนธิสัญญาของประเทศไทย”, หนา 12. 
167 จตุรนต ถิระวัฒน, อางแลว, หนา 48. 
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ในกรณีนี้สนธิสัญญาจะมีลําดับศักดิ์เทากับกฎหมายที่แปรสภาพ (transform) สนธิสัญญาเขามา
เปนกฎหมายภายใน ดังน้ัน ถากฎหมายที่แปรสภาพความตกลงการคาเสรีคือพระราชบัญญัติ 
ความตกลงฯ จะมีคาบังคับเทียบเทาพระราชบัญญัติ แตถากฎหมายที่แปรสภาพเปนกฎหมาย
ลําดับรอง (พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ฯลฯ) ความตกลงการคาเสรี
ดังกลาวก็จะมีคาบังคับเทียบเทากฎหมายลําดับรองเทานั้น 

 
ดังน้ัน ตามระบบกฎหมายไทย ความตกลงการคาเสรีที่มีพระราชบัญญัติรองรับเปน

กฎหมายภายในแลว ก็ไมไดมีคาบังคับเหนือกวาพระราชบัญญัติทั่วไป ดังระบบกฎหมายของ
ประเทศฝรั่งเศส 

 
3) ผลทางกฎหมายในกรณีที่ความตกลงการคาเสรีขัดหรือแยงกันกับกฎหมาย

ภายใน 
สําหรับประเทศที่ยึดถือตามระบบทวินิยมอยางประเทศไทย การทําความตกลงการคา

เสรีโดยระมัดระวังมิใหขัดหรือแยงกับกฎหมายภายในจึงนับเปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่งที่รัฐบาล
จะตองจัดการใหเปนไปโดยเรียบรอย หากจําเปนที่จะตองรับเง่ือนไขในความตกลงฯ ซึ่งขัดแยง
กับกฎหมายภายใน ก็จะตองเสนอใหรัฐสภาแกไขปรับปรุงกฎหมายเดิมเสียกอน เพ่ือมิใหเกิด
ความเสียหายแกระบบกฎหมายภายในและเกิดความรับผิดในทางระหวางประเทศตอรัฐคูสัญญา  

 
แตถาเกิดมีกรณีที่พระราชบัญญัติรองรับบังคับการตามความตกลงฯ มีเน้ือหาที่ขัดแยง

กับพระราชบัญญัติฉบับอ่ืนที่ตราขึ้นกอนแลว ผลทางกฎหมายจะเปนอยางไร 
 
ในกรณีเชนน้ี ศาลจะเลือกบังคับการตามพระราชบัญญัติรองรับความตกลงการคาเสรีที่

ตราขึ้นทีหลัง ตามหลัก “กฎหมายใหมยกเลิกกฎหมายเกา” ในทางกลับกัน หากปรากฏวามี
กฎหมายใหมในเรื่องเดียวกันตราขึ้นภายหลังพระราชบัญญัติรองรับความตกลงฯ ศาลก็จะบังคับ
การตามกฎหมายฉบับหลังสุด โดยที่พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นเพ่ือรองรับความตกลงฯ มิไดมีเอก
สิทธิ์ เหนือกวาพระราชบัญญัติทั่วไปแตอยางใด ตัวอยางเชน ในกรณีที่ประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริกาทําความตกลงการคาเสรีระหวางกัน และไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับ
ตางๆ เพ่ือรองรับความตกลงฯ ไดแก พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พระราชบัญญัติสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ฯลฯ หากตอมาภายหลัง
พระราชบัญญัติเหลานี้ไดถูกแกไขและมีเง่ือนไขที่ขัดแยงกับความตกลงการคาเสรี ศาลก็จะตอง
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พิพากษาบังคับใหเปนไปตามพระราชบัญญัติฉบับหลัง168 โดยไมสามารถคํานึงถึงผลรายที่
ประเทศจะตองรับผิดชดใชความเสียหายตอสหรัฐอเมริกาในทางระหวางประเทศ  

 
อน่ึง ในการใชกฎหมายของศาล ศาลจะอางพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรองอ่ืนๆ 

โดยตรงโดยไมอางสนธิสัญญา แมจะปรากฏวากฎหมายนั้นถูกตราขึ้นเพื่ออนุวัติการตาม
สนธิสัญญาก็ตาม บางกรณีศาลไทยอาจใชสนธิสัญญาบังคับแกคดี แตก็มิไดใชในฐานะที่เปนบท
กฎหมาย แตรับฟงในฐานะขอเท็จจริงในคดีเทานั้น ซึ่งคูความในคดีจะตองนําสืบใหศาลเห็น ศาล
จะไมยกบทบัญญัติในสนธิสัญญาขึ้นเองเพราะมิใชขอกฎหมายที่ศาลรูไดเอง169

 
การเผยแพรความตกลงการคาเสรีตอสาธารณะ 
เน่ืองจากตามกฎหมายไทย สนธิสัญญาไมมีฐานะเปนกฎหมายภายในรัฐโดยตัวเอง

เหมือนกับประเทศที่ถือคติเอกนิยม การพิมพเผยแพรความตกลงการคาเสรีแกสาธารณชนใน
ฐานะที่เปนหนังสือสัญญาประเภทหนึ่ง จึงมีแนวปฏิบัติเปน 2 แนวทาง ดังนี้ 

 
1) แนวทางแรกอธิบายวาประเทศไทยไมมีกฎหมายกําหนดใหมีการพิมพเผยแพร

สนธิสัญญา ดังน้ันหนวยราชการเจาของเรื่องจึงมีดุลพินิจที่จะพิจารณาตีพิมพหรือไมก็ได หากมี
การตีพิมพ ตามปกติจะพิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยการพิมพเผยแพรของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ คือกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติจะคัดเลือกตีพิมพเฉพาะสนธิสัญญาที่สําคัญเทานั้น มิใชทั้งหมด170

 
ทางปฏิบัติเชนนี้มีขอบกพรอง คือเปนการใหอํานาจดุลพินิจแกเจาหนาที่รัฐเต็มที่ 

ประชาชนทั่วไปและผูมีสวนไดเสีย (ถามี) จะไมมีโอกาสทราบวารัฐบาลของตนไดลงนามทําความ
ตกลงการคาเสรีกับประเทศใดบางและมีสาระสําคัญวาอยางไร ในกรณีที่ความตกลงฯ จะมี
ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรือตอประโยชนอยางใดอยางหน่ึงหรือของภาค
เศรษฐกิจ ก็จะไมมีโอกาสทราบลวงหนา หรือแมกระทั่งเม่ือความตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใช
แลว ก็อาจจะไมมีโอกาสทราบเลย 

 
2) สวนอีกแนวทางหนึ่ง เห็นวาหนังสือสัญญาประเภทที่ฝายบริหารมีอํานาจทําไดเอง

โดยลําพังตามมาตรา 224 วรรคแรก ซึ่งรัฐบาลเห็นวาจําเปนตองพิมพเผยแพร และหนังสือสัญญา

                                                 
168 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 233 บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล
ซ่ึงตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย (...)” จึงเห็นไดวา ในการวินิจฉัยขอพิพาท ศาลไทยตองใชกฎหมายไทยบังคับ
แกคดี 
169 จรัญ ภักดีธนากุล, การเสวนาเรื่อง “การทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับผลกระทบตอระบบศาลไทย”, วันศุกรที่ 9 เมษายน 2547 
ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพฯ 
170 ประสิทธิ์ เอกบุตร, กฎหมายระหวางประเทศ : สนธิสัญญา เลม 1, หนา 178. 
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ตามมาตรา 224 วรรคสอง ทั้งหมด (หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือที่มีบท
เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ และซ่ึงจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญา) 
ตองมีการตีพิมพเผยแพรโดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษา171

 

                                                 
171 จตุรนต ถิระวัฒน, “กระบวนการทําสนธิสัญญาและการปรับใชสนธิสัญญาในทางปฏิบัติของประเทศไทย” หนา 625. 
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บทที่ 5 ขอเสนอแนะทางนโยบาย 

 
โดยที่ความตกลงวาดวยการคาเสรี (FTA) เปนการทําความตกลงระหวางประเทศที่มี

ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและเกี่ยวของโดยตรงกับประโยชนของภาคเอกชน
และมีผลกระทบตอประชาชนโดยรวม ภายหลังการศึกษาวิเคราะหถึงกฎหมายเกี่ยวกับการทํา
ความตกลงระหวางประเทศประเภทนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และ
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสแลว มีประเด็นที่สมควรเสนอแนะในงานวิจัยนี้เกี่ยวกับการวาง
กระบวนการในการทําความตกลงวาดวยการคาเสรี และการกําหนดกลไก มาตรการหรือแนวทาง
ในการตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหารในการทําความตกลงฯ ดังกลาวที่นาจะเปน
ประโยชนแกประเทศไทย ดังตอไปน้ี 

 
1. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยเพิ่มเติม

หมวดวาดวยการทําสนธิสัญญาข้ึนเปนอีกหมวดหนึ่งโดยเฉพาะ 
 
กลาวคือใหแกไขเพิ่มเติมมาตรา 224 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

โดยยกขึ้นเปนหมวดใหมอีกหมวดหนึ่งวาดวยการทําสนธิสัญญา และใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเร่ือง
ตอไปน้ี 

 
1.1 การกําหนดประเภทของสนธิสัญญาใหชัดเจนวาสนธิสัญญาประเภทใดบางเปน

สนธิสัญญาที่ตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนที่รัฐบาลจะสามารถลงนามผูกพันได 
 
จากการศึกษาพบวาแมมาตรา 224 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

จะมีการแบงประเภท (Category) ของสนธิสัญญาไวเปน 2 ประเภท ไดแก สนธิสัญญาที่รัฐบาล
สามารถลงนามผูกพันไดโดยอิสระ (มาตรา 224 วรรคแรก) กับสนธิสัญญาที่รัฐบาลตองขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภากอนการลงนามผูกพัน (มาตรา 224 วรรคสอง) แตในทางปฏิบัติยังขาดความ
ชัดเจนแนนอน เน่ืองจากถอยคําของมาตรา 224 วรรคสอง เปดโอกาสใหตีความไดหลายแนว ดัง
จะเห็นจากกรณีการแปลความที่แตกตางกันของนักวิชาการกฎหมายกับศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
ความหมายของคําวา “เขตอํานาจแหงรัฐ”172 หรือกรณีการอธิบายความหมายที่ไมตรงกันเกี่ยวกับ
หนังสือสัญญาประเภท “ซึ่งจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ืออนุวัติการใหเปนไปตามสัญญา” ซึ่ง
ฝายหนึ่งเห็นวาเม่ือมีกฎหมายที่บังคับใชอยูรองรับเน้ือหาในความตกลงวาดวยการคาเสรีได
เพียงพอแลว ก็ไมจําเปนตองออกพระราชบัญญัติอนุวัติการอีก แตรัฐบาลนาจะยังตองนํารางความ

                                                 
172 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 33/2543 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2543 เร่ืองอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเปน
หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐซ่ึงตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 224 วรรคสอง 
หรือไม 

 100 



ตกลงฯ ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 224 วรรคสอง แตอีกฝายหนึ่งกลับเห็นวาหาก
การทําความตกลงวาดวยการคาเสรีมีพระราชบัญญัติรองรับและบังคับใชโดยครบถวนอยูแลว ก็
ไมจําเปนตองขอความเห็นชอบและไมตองเสนอรางพระราชบัญญัติรองรับตอรัฐสภา 

 
เพ่ือแกไขปญหานี้ คณะผูวิจัยเห็นวาควรมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 224 แหง

รัฐธรรมนูญฯ ใหชัดเจน โดยยกมาตรา 224 ขึ้นเปนหมวดใหมอีกหมวดหนึ่งวาดวยการทํา
สนธิสัญญา และควรบัญญัติไวในหมวดนี้ใหชัดเจนวาสนธิสัญญาประเภทใดบางที่ตองเสนอขอ
ความเห็นชอบจากรัฐสภากอนการแสดงเจตนาผูกพัน ในประเด็นหลังน้ี คณะผูวิจัยเห็นวา
สนธิสัญญาดังจะกลาวตอไปน้ี เปนสนธิสัญญาที่มีความสําคัญโดยสภาพแหงเร่ือง (Nature of 
things) ดังนั้น จึงควรตองเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนการแสดงเจตนาผูกพัน 

- สนธิสัญญาทางการคา173

- สนธิสัญญาซึ่งมีผลผูกพันรายจายและการคลังของประเทศ174

- สนธิสัญญาซึ่งมีบทแกไขเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติ (ตองเสนอรางพระราชบัญญัติ
มาพรอมกับรางสนธิสัญญาดวย)175

- สนธิสัญญาซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล176

- สนธิสัญญาซึ่งมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐ177

 
การระบุประเภทสนธิสัญญาที่ตองเสนอตอรัฐสภาแบบจําแนกรายการ (enumeration) 

ดังตัวอยางขางตน จะเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงานและชวยแกปญหาการตีความของฝาย
ตางๆ ไปไดระดับหน่ึงเชนเดียวกับประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่กําหนดใหสนธิสัญญาทางการคา
ทุกประเภทและสนธิสัญญาสําคัญๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอน 

 
1.2 การกําหนดใหมีองคกรทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับ (1) ปญหาการตีความวา

สนธิสัญญาฉบับใดเขาประเภทสนธิสัญญาที่ตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา (2) ปญหาการ
ควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของความตกลงวาดวยการคาเสรี (Contrôle de la 
constitutionnalité des traités de commerce) และ (3) ปญหาการควบคุมความชอบดวย
สนธิสัญญาของพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นภายหลัง (Contrôle de la conventionalité des lois) 

 

                                                 
173  สนธิสัญญาทางการคา (Trade Treaty) มีลักษณะที่แตกตางจากสนธิสัญญาโดยทั่วไป และมีความสําคัญโดยสภาพในตัวเอง 
รายละเอียดดูในบทที่ 2 ความนํา 
174  โดยหลักทั่วไป รัฐสภาเปนองคกรที่มีอํานาจอนุมัติงบประมาณรายจายของรัฐ ดังน้ันการเขาผูกพันกับสนธิสัญญาใดๆ ที่มีผล
ผูกพันรายจายและการคลังของประเทศจึงควรขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอน 
175 เปนไปตามหลักการเดิมของมาตรา 224 วรรคสอง 
176 เปนไปตามหลักการเดิมของมาตรา 224 วรรคสอง 
177 เปนไปตามหลักการเดิมของมาตรา 224 วรรคสอง 
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ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวางรัฐสภาและรัฐบาลเกี่ยวกับปญหาการตีความวาสนธิสัญญา
ฉบับใดเขาประเภทสนธิสัญญาดังระบุในรายการขางตนหรือไม ควรใหมีองคกรใดองคกรหน่ึงทํา
หนาที่วินิจฉัยชี้ขาดปญหาดังกลาว นอกจากนี้แลว ควรมีองคกรที่ทําหนาที่ควบคุมตรวจสอบมิให
รางความตกลงวาดวยการคาเสรีขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ (การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของความตกลงวาดวยการคาเสรี: Contrôle de la constitutionnalité des traités de commerce) 
อีกทั้งคอยควบคุมมิใหรางพระราชบัญญัติที่รองรับความตกลงฯ หรือแมกระทั่งรางพระราชบัญญัติ
ที่จะตราขึ้นภายหลังขัดแยงกับความตกลงวาดวยการคาเสรีที่รัฐบาลไดลงนามไปกอนหนานั้น 
(การควบคุมความชอบดวยสนธิสัญญาของพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นภายหลัง: Contrôle de la 
conventionalité des lois) 

 
อํานาจหนาที่ทั้งสามกรณีดังกลาว คณะผูวิจัยเห็นวาควรมอบหมายใหศาลรัฐธรรมนูญ

เปนองคกรวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีขอสงสัยวาสนธิสัญญาฉบับใดเปนสนธิสัญญาประเภทที่ตอง
ขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนหรือไม ตลอดจนใหเปนองคกรที่คอยควบคุมตรวจสอบมิใหราง
ความตกลงวาดวยการคาเสรีขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี เพ่ือใหรัฐธรรมนูญดํารงความเปน
กฎหมายสูงสุดในรัฐและเปนหลักประกันแกสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดตลอดไป โดยไมถูก
สนธิสัญญาหรือความตกลงฯ ที่รัฐบาลทํามาลบลางหลักประกันดังกลาวได 

 
ในขณะเดียวกันเพื่อปองกันมิใหประเทศไทยตองรับผิดชอบในทางระหวางประเทศกบัรัฐ

ภาคีในความตกลงวาดวยการคาเสรี ควรบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฯ ใหชัดเจนดวยวาใหศาล
รัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบวารางพระราชบัญญัติที่รัฐบาลเสนอเพื่อรองรับเง่ือนไขตามความ
ตกลงฯ ก็ดี หรือรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นภายหลังในเรื่องเดียวกันก็ดี มิไดขัดหรือแยงกับ
เง่ือนไขพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยูกับรัฐภาคีตามความตกลงฯ ทั้งนี้ เพ่ือปองกันมิใหประเทศ
ตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดแกผูประกอบการ นักลงทุน นักอุตสาหการ ฯลฯ ภายใตสังกัด
ของรัฐภาคีซึ่งไดรับประโยชนจากความตกลงวาดวยการคาเสรี 

 
การกําหนดใหมีองคกรวินิจฉัยชี้ขาดปญหาดังกลาวจะทําใหมีการควบคุมตรวจสอบให

รางความตกลงการคาเสรีสอดคลองหรืออยางนอยตองไมขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ และจะมีการ
ควบคุมตรวจสอบมิใหพระราชบัญญัติที่รัฐตราขึ้นไมวากอนหรือภายหลังการทําความตกลงวาดวย
การคาเสรี ขัดหรือแยงกับความตกลงฯ ดังกลาว โดยกระบวนการเชนน้ี ความตกลงวาดวยการคา
เสรีจะถูกจัดใหเขามาในระบบกฎหมายภายในของประเทศไทยโดยมีลําดับศักดิ์แหงกฎหมาย 
(Hierarchy of Norms) รองจากรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันพระราชบัญญัติอนุวัติการ (รองรับ) 
ความตกลงวาดวยการคาเสรีก็ควรมีลําดับศักดิ์ดีกวาพระราชบัญญัติภายในโดยทั่วไป 
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บทบัญญัติในสวนนี้ควรจะไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหมวดวาดวยการทําสนธิสัญญา
โดยตรง 

 
1.3 การกําหนดใหมีองคกรหรือบุคคลผูมีอํานาจเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยประเด็นปญหาตามขอ 1.2 
 
ในประเด็นวาใครหรือองคกรใดควรเปนผูเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาถึง

ประเด็นปญหาทั้งสามประการดังกลาวในขอ 1.2 คณะผูวิจัยเห็นวาควรใหบุคคลหรือคณะบุคคล
ตอไปน้ี สามารถเสนอเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญได 

(1) นายกรัฐมนตรี  
(2) ประธานสภาผูแทนราษฎร  
(3) ประธานวุฒิสภา  
(4) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน 

จํานวนไมนอยกวา 20 คน 
 
เน่ืองจากเรื่องที่เปนประเด็นปญหาตามขอ 1.2 เปนเรื่องสําคัญ จึงสมควรกําหนดจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันที่จะสามารถเสนอ
เร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญในจํานวนที่ไมสูงมากนัก ทั้งน้ี เพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภา
ดําเนินการไดโดยไมยากเกินไป จํานวนสมาชิกรัฐสภา 20 คนเทากับจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันที่สามารถเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม ตามมาตรา 262 (2) แหง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

 
บทบัญญัติในสวนที่ 1.3 นี้ควรจะไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหมวดวาดวยการทํา

สนธิสัญญาเชนเดียวกัน 
 
2. การใหมีกฎหมายกําหนดกระบวนการในการปรึกษาหารือในการทําความตก

ลงวาดวยการคาเสรี (Procedures for Public-Legislative-Executive Consultation on 
Free Trade Agreement-Making Act) 

 
เน่ืองจากความตกลงวาดวยการคาเสรีที่ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจสําคัญๆ ทุกดาน 

(Comprehensive FTA) จะสงผลกระทบตอประเทศและตอประชาชนอยางกวางขวางทั้งในอนาคต
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ระยะสั้นและระยะยาว จึงไมสมควรที่จะปลอยใหฝายบริหารเปนผูตัดสินใจไปโดยลําพังฝายเดียว 
แตควรใหรัฐสภาและประชาชนเขามามีสวนรวมในการทําความตกลงดังกลาวดวย178

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 58, 59 และ มาตรา 60179 

บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารสําคัญของทางราชการและ
ประชาชนมีสิทธิที่จะใหขอมูล ขอเท็จจริงและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการทําความตกลงวาดวย
การคาเสรีแกรัฐบาลกอนที่รัฐบาลจะตกลงผูกพันตามสัญญา โดยควรใหมีพระราชบัญญัติกําหนด
หลักเกณฑรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและการ
ปรึกษาหารือรัฐสภาเกี่ยวกับการทําความตกลงวาดวยการคาเสรีขึ้นโดยเฉพาะ 

 
และเพื่อใหพระราชบัญญัติฉบับน้ีสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง หลัก

ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันรับรองไว พระราชบัญญัติดังกลาวควร
บัญญัติกําหนดถึงเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ี 

                                                 
178  มีขอสังเกตวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดสรางกระบวนการทางกฎหมายซึ่งเปดโอกาสใหประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้งเขามามีสวนรวมทางการเมืองและทางการปกครองหลายประการ เชน การลงประชามติในเร่ืองสําคัญของประเทศ การ
เขาชื่อกันหาหม่ืนรายชื่อเพื่อเสนอรางพระราชบัญญัติ การรวมแสดงความคิดเห็นในการดําเนินโครงการตางๆ ที่กระทบตอ
ส่ิงแวดลอมหรือตอสิทธิเสรีภาพของตน เปนตน  
อยางไรก็ดี จะเห็นวากระบวนการทางกฎหมายเหลานี้มุงเนนการมีสวนรวมกับรัฐในกิจการภายในรัฐเทานั้น ทั้งที่ในยุคโลกาภิวัฒน
ที่โลกกลายเปนหน่ึงเดียว การดําเนินนโยบายหรือขอตกลงระหวางประเทศอยางใดอยางหน่ึงของรัฐบาลยอมมีผลกระทบตอการ
กําหนดนโยบายการบริหารประเทศและการตรากฎหมายของรัฐ กลาวอีกนัยหน่ึง คือนอกจากกรอบตามรัฐธรรมนูญแลว การ
บริหารประเทศและการตรากฎหมายจะถูกกําหนดโดยกรอบของขอตกลงระหวางประเทศทีรั่ฐบาลเขาผูกพันในนามของรัฐดวย 
และในหลายกรณ ี รัฐบาลไดลงนามผูกพันกับขอตกลงไปกอนแลว รัฐสภาจึงทําหนาที่เพียงใหความเห็นชอบขอตกลงและผาน
กฎหมายที่เกี่ยวของเทานั้นโดยไมอาจแกไขเพ่ิมเติมขอตกลงไดแมแตคําเดียว ขอตกลงระหวางประเทศเหลานี้จึงกลายมาเปน
เงื่อนไขบังคับใหรัฐสภาตองยินยอมใหความเห็นชอบแกกฎหมายอนุวัติการตามขอตกลงที่รัฐบาลทําไว  
โดยเหตุน้ี นักกฎหมายระหวางประเทศจึงกลาววารฐับาลอาจบังคับใหรัฐสภาตรากฎหมายที่ฝายบริหารตองการไดโดยทางออม
โดยผานการทําสนธิสัญญา ปจจุบันรัฐสภาของหลายประเทศ (เชนออสเตรเลีย สหราชอาณาจักรอังกฤษ สาธารณรัฐฝร่ังเศส) จึง
เรียกรองใหรัฐสภาและประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการทําสนธิสัญญาของรัฐบาลใหมากข้ึน ดังน้ัน การแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ในโอกาสตอๆ ไป จึงสมควรจะไดพิจารณาในเรื่องน้ีอยางจริงจัง 
เกี่ยวกับขอเสนอแนะของรัฐสภา ดูเพิ่มเติม Foreign and Commonwealth Office, Evidence to The Royal Commission on The 
Reform of The House of Lords: Approval of Treaties,  August 1999, London, England; The Senate Select Committee on 
the Free Trade Agreement between Australia and the United States of America, Final Report 2004, August 2004. 
179 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 บัญญัติวา 
มาตรา 58 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลน้ันจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนได
เสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถ่ินกอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพ
ชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ืองดังกลาว ทั้งน้ี ตาม
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 60 บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรือ
อาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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 2.1 กําหนดใหรัฐบาลตองระบุวัตถุประสงค (Objective) ในการทําความตกลงวา
ดวยการคาเสรี เพ่ือประโยชนแกฝายรัฐสภาและศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบถึงความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของรางความตกลงวาดวยการคาเสรี (La Constitutionalité des traités et des 
engagements internationaux) 

 2.2 กําหนดใหรัฐบาลตองดําเนินกระบวนการรับฟงคําปรึกษา/ความคิดเห็นของ
กลุมผลประโยชน สมาคม สหกรณ สหภาพ และองคกรภาคประชาชนผูมีสวนไดเสียทั้งหมดกอน
และ/หรือระหวางการเจรจาทําความตกลงวาดวยการคาเสรี 

 
 กฎหมายฉบับน้ีควรกําหนดชนิดของสนธิสัญญาทางการคาที่ตองรับฟงความ

คิดเห็น ซึ่งอยางนอยรวมถึงความตกลงวาดวยการคาเสรี กําหนดหลักเกณฑรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนกระบวนการที่เปดโอกาสใหกลุมผลประโยชน องคกรภาคประชาชน ตลอดจนผูที่จะมีสวน
ไดเสียในเรื่องนั้นไดรับทราบขอมูลที่จําเปนจากรัฐบาล และไดเขารวมแสดงความคิดเห็นอยาง
รอบดานกอนการตัดสินใจเขาผูกพันตามความตกลงฯ ในเรื่องนั้นๆ ทั้งน้ี เพ่ือใหมีกลไกที่
เหมาะสมในการตรวจสอบรัฐบาลหรือฝายบริหาร วาการตัดสินใจทําความตกลงวาดวยการคาเสรี
แตละฉบับเปนไปโดยรอบคอบรัดกุมและวางอยูบนผลประโยชนของประชาชนและประเทศอยาง
แทจริง 

 
 ขอสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ กฎหมายฉบับน้ีตองกําหนด “สถานะทาง

กฎหมาย” ของการเปดเผยขอมูลและกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียน้ีใหมีคา
บังคับ “เปนกระบวนการทางกฎหมายปกครอง” (Administrative Procedure) กลาวคือ 

 (ก) เปนกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติวาตองกระทําในกรณีใดบาง และกําหนด
ขั้นตอนวิธีการไวชัดเจนวารัฐบาลจะตองดําเนินกระบวนการรับฟงตามลําดับกี่ขั้นตอนและแตละ
ขั้นตอนทําอยางไร ทํานองเดียวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่ง
บัญญัติถึงกระบวนการตางๆ ที่ฝายปกครองตองดําเนินการกอนการออกคําสั่ง ในกรณีที่คําสั่งน้ัน
จะสงผลรายแกสิทธิเสรีภาพหรือประโยชนของประชาชนผูรับคําสั่ง หรือทํานองเดียวกับ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทที่ถูก
แปรรูปมาจากรัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐ จะตองทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
กอนการประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ ประโยชนของบริษัทรัฐวิสาหกิจที่
ถูกแปรรูปนั้น180 เปนตน 

 (ข) ในแงนี้ กระบวนการดังกลาวจึงเปนรูปแบบทางกฎหมายที่เจาหนาที่ของรัฐ
จะตองปฏิบัติใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และจะตองกระทํากอนการ
ลงนามผูกพันตามความตกลงวาดวยการคาเสรีฉบับใดๆ มิฉะนั้น จะเกิดผลทางกฎหมายตามมา 

                                                 
180  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ ฟ.5/2549 ลงวันที่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2549 เร่ือง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวย
กฎหมายของพระราชกฤษฎีกา กรณีจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 
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คือการทําความตกลงวาดวยการคาเสรี รวมทั้งการออกพระราชบัญญัติอนุวัติการตามสนธิสัญญา
ฉบับนั้นอาจไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และไมอาจใชบังคับกับประชาชนได 

 
 ภายใตหลักนิติรัฐ การออกกฎหมายกําหนดใหกระบวนการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทําสนธิสัญญาทางการคา มีผลใหรัฐบาลตองถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด หากไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติโดยฝาฝนกระบวนการดังกลาว อาจมีผลให
สนธิสัญญาทางการคาฉบับนั้นตกเปนโมฆะในฐานที่ปฏิบัติโดยฝาฝนหรือโดยไมปฏิบัติตาม “แบบ
กระบวนวิธีพิจารณา” ที่กฎหมายกําหนด (Vice de forme ou Vice de procédure) ในกรณีนี้ศาล
รัฐธรรมนูญอาจสั่งใหรัฐบาลดําเนินกระบวนการใหมใหถูกตอง หรือศาลอาจสั่งใหสนธิสัญญา
ทางการคาเปนโมฆะเนื่องจากกระทําโดยฝาฝนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายได 

 
 การกําหนดใหกระบวนการรับฟงความคิดเห็นฯ เปน “กระบวนการทางกฎหมาย

ปกครอง” ดังกลาวนี้ เปนการยกสถานะการรับฟงความคิดเห็นประชาชนจากที่เปนเรื่องความ
สมัครใจของรัฐบาลวาจะทําหรือไมก็ได จะทําโดยวิธีใด อยางไรและเมื่อใดก็ไดนั้น มาเปน
กระบวนการที่เครงครัดกึ่งวิธีพิจารณาคดีของศาล (quasi-judiciaire) คือมีแบบแผนที่ชัดเจน 
แนนอน และอยางเปนทางการ 

 
 2.3 กําหนดใหรัฐบาลตองเสนอรายงานผลการรับฟงความคิดเห็นฯ รายงาน

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะมีตอประเทศและประชาชน (National Interest Analysis : 
NIA) และคําแถลงผลกระทบที่จะมีตอกฎหมายภายในของรัฐ (Regulation Impact Statement : 
RIS) มาพรอมกับการเสนอรางความตกลงวาดวยการคาเสรีตอรัฐสภา 

 
 การที่ฝายบริหารตองเสนอผลการศึกษา NIA และ RIS มาพรอมกับรางความตก

ลงวาดวยการคาเสรีเปนการบังคับใหฝายบริหารตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบถึงผลกระทบ
ทั้งหลายทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอันจะเกิดขึ้นจากการทําความตกลงฯ เปรียบเทียบ
กับประโยชนที่จะไดรับจากการทําความตกลงวาดวยการคาเสรีวามีความเหมาะสมคุมคา และ
พิจารณาวากฎหมายภายในประเทศที่มีผลบังคับใชอยูในขณะนั้นสามารถรองรับเง่ือนไขของ
สนธิสัญญาไดอยางเพียงพอหรือไม หรือตองมีการตรากฎหมายฉบับใหม หรือตองแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเดิมในกรณีที่ไมสอดคลองหรือขัดกับความตกลงวาดวยการคาเสรี 

 
 การตรวจสอบโดยฝายนิติบัญญัติในขั้นตอนนี้ นอกจากจะเปนการเปดเผยการทํา

สนธิสัญญาทางการคาของฝายบริหารตอฝายนิติบัญญัติแลว ยังเปนการใหโอกาสแกรัฐสภาซึ่ง
เปนผูแทนประชาชนในการเปดอภิปรายใหขอเสนอแนะ ขอสังเกตและขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับ
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การทําความตกลงวาดวยการคาเสรีของฝายบริหาร เพ่ือใหรัฐบาลชั่งน้ําหนักผลไดผลเสียอยาง
รอบคอบกอน 

 
 2.4 เม่ือการบังคับใชความตกลงวาดวยการคาเสรีผานไประยะหนึ่ง (เชน 5-6 ป) 

ควรกําหนดใหมีการประเมินผลยอนหลังโดยหนวยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบ
ผลที่ไดรับหรือที่เกิดขึ้นจากการทําความตกลงวาดวยการคาเสรีเทียบกับวัตถุประสงคของความ
ตกลงฯ (ขอ 2.1) และกับรายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะมีตอประเทศและ
ประชาชน (NIA) ซึ่งรัฐบาลไดแถลงไวกับรัฐสภา (ขอ 2.3) เพ่ือสรุปผลไดผลเสียที่เกิดขึ้นจริงวา
เปนไปตามที่รัฐบาลแจงและคุมคาหรือไม 

 
ขณะเดียวกัน เม่ือมีการกําหนดใหสนธิสัญญาทางการคาทุกประเภทตองขอความ

เห็นชอบจากรัฐสภาฯ กอน อาจเกิดความไมคลองตัวแกฝายบริหารในการเจรจาทําความตกลงวา
ดวยการคาเสรีกับประเทศตางๆ ซึ่งอาจเปนเหตุใหประเทศตองเสียผลประโยชนหรือเสียเปรียบ
ในทางการคาระหวางประเทศแกประเทศอ่ืน 

 
กรณีเชนน้ี รัฐธรรมนูญฯ อาจอนุญาตใหรัฐสภาสามารถตราพระราชบัญญัติแบงชนิด

ของสนธิสัญญาทางการคาและกําหนดกระบวนการทําสนธิสัญญาทางการคาแตละชนิดใหมีความ
แตกตางกันไปตามความจําเปนได เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนและเหมาะสมในการทําความตกลง
ทางการคาระหวางประเทศแตละชนิด 

 
กฎหมายฉบับน้ีควรกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขและกระบวนการสําคัญๆ ในการทํา

สนธิสัญญาทางการคาแตละชนิดไวเปนกรอบใหรัฐบาลนําไปปฏิบัติงานตอ เชน ถาสนธิสัญญานั้น
เปนเรื่องที่ไดรับอนุญาตจากฝายนิติบัญญัติไวลวงหนาแลว ดังตัวอยางสนธิสัญญาขจัดอุปสรรค
ทางภาษีซอน หรือเปนความตกลงที่มีกําหนดเวลาสั้นหรือไมกอใหเกิดพันธกรณีทางการเงินที่
สําคัญ เปนตน เชนน้ีอาจกําหนดใหฝายบริหารดําเนินการไปได (ในรูปแบบสนธิสัญญาอยางยอ
หรือขอตกลงของฝายบริหาร (Executive Agreement)) แลวรายงานใหรัฐสภาทราบภายหลัง 

 
แตถาเปนสนธิสัญญาที่อาจจะกอผลกระทบในวงกวาง เชน เกี่ยวพันกับภาคเศรษฐกิจ

อยางสลับซับซอนหลายภาคหลายระดับ มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง สงผลกระทบตอประชาชนและ
สังคมอยางกวางขวาง หรือผูกพันภาระทางการเงินที่สําคัญ ฯลฯ ตัวอยางเชน ความตกลงวาดวย
การคาเสรีเต็มรูปแบบ (Comprehensive Agreement) การเจรจาตกลงยอมตองไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐสภากอนตั้งแตในขั้นตอนการตัดสินใจวาจะเจรจากับประเทศใด และรัฐบาลนํา
กลับมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภาอีกครั้งหน่ึงเม่ือมีรางสนธิสัญญาที่เสร็จเรียบรอยพรอมดวย
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รางพระราชบัญญัติอนุวัติการฯ ซึ่งการยกรางพระราชบัญญัติวาดวยสนธิสัญญาทางการคานี้ 
สามารถนํากฎหมาย Trade Promotion Act 2002 ของประเทศสหรัฐอเมริกามาใชเปนแนวทางได 

 
3. การจัดตั้งหนวยงานของรัฐที่ เปนอิสระและเชี่ยวชาญ  และการจัดตั้ ง

คณะกรรมาธิการของรัฐสภาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทําสนธิสัญญาทางการคา 
 
จากประสบการณของประเทศที่เปนกรณีศึกษา การจัดตั้งหนวยงานของรัฐซึ่งเปน

ผูเชี่ยวชาญและเปนอิสระจากอํานาจบริหาร (Independent Administrative Authority: IAA) ให
เปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการศึกษาวิจัยและนําเสนอรายงานเกี่ยวกับผลกระทบดานดีและดาน
เสียที่จะเกิดกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของประเทศ การประกอบอาชีพและ
วิถีการดํารงชีวิตของประชาชน รวมทั้งประโยชนที่ประเทศจะไดรับจากการทําความตกลงวาดวย
การคาเสรี (National Interest Analysis Report: NIA) ซึ่งมาจากการศึกษารวบรวมขอมูลทุกดาน 
ตลอดจนการเปดรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของทุกฝาย 

 
นอกจากนี้ หนวยงานดังกลาวควรเปนผูจัดทํารายงานแสดงผลกระทบเกี่ยวกับกฎหมาย

ภายในของรัฐ (Regulation Impact Statement: RIS) และพันธกรณีอันเนื่องมาจากการทํา
สนธิสัญญาความตกลงวาดวยการคาเสรี เสนอตอรัฐบาลประกอบการตัดสินใจ ทั้งน้ี โดยอาจ
ทํางานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดวยก็ได 

 
โดยนัยเดียวกันน้ี ในสวนของรัฐสภาเองก็ควรตองมีคณะกรรมาธิการสามัญ181 ซึ่งมี

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทําสนธิสัญญา ทําหนาที่เปนเคร่ืองมือใหแกรัฐสภาในการควบคุม
ตรวจสอบรัฐบาล นอกจากนี้ รัฐสภาควจจะไดจัดตั้งหนวยงานที่ทํางานในลักษณะวิชาการและเปน
ศูนยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการทําสนธิสัญญา เพ่ือชวยเหลือสนับสนุนคณะกรรมาธิการฯ ใน
การศึกษาวิเคราะหสนธิสัญญาและรายงานความเห็นในประเด็นตางๆ ตอรัฐสภาประกอบการ
พิจารณาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบสนธิสัญญาที่อยูในอํานาจหนาที่ของตน 

 
คณะผูวิจัยเห็นวาหนวยงานของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญและเปนอิสระจากฝายบริหาร

ดังกลาวและคณะกรรมาธิการของฝายนิติบัญญัติ จะทําหนาที่เปนมันสมองใหแกองคกรอํานาจ
อธิปไตยทั้งสองแหงนี้นอกเหนือไปจากการทํางานของกระทรวงการตางประเทศและกรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ทั้งน้ี เพ่ือใหการพิจารณาตัดสินใจวาประเทศไทยควร
จะเขาเปนคูสัญญาในความตกลงทางการคาฉบับใดและกับประเทศใด เปนไปโดยความรูความ
เขาใจที่ถูกตองและวางอยูบนพื้นฐานขอเท็จจริงของประเทศไทยทั้งของฝายบริหารและฝายผูแทน

                                                 
181 ทํานองเดียวกับ คณะกรรมาธิการรวมดานสนธิสัญญาของรัฐสภาออสเตรเลีย (Joint Standing Committee on Treaties หรือ 
JSCOT) ซ่ึงเปนคณะกรรมาธิการรวมระหวางสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และเปนคณะกรรมาธิการสามัญ 
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ปวงชน ซึ่งจะเปนหลักประกันวาประเทศจะไมเดินไปสูความหายนะทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยงาย 

 
4. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Guideline) ของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ 
 
แมจะมีกฎหมายวาดวยกระบวนการทําสนธิสัญญาทางการคาแลว แตปญหาตางๆ มัก

เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติในการทําความตกลงวาดวย
การคาเสรี โดยเฉพาะในขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนแสดงเจตนาเขาผูกพันตาม
ความตกลงฯ ซึ่งปญหาดังกลาวนี้ ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดไดแกไขโดยการจัดทําคูมือ
วาดวยการทําความตกลงระหวางประเทศสําหรับฝายบริหารและ คูมือวาดวยการพิจารณาให
ความเห็นชอบแกฝายบริหารในการแสดงเจตนาเขาผูกพันตามความตกลงระหวางประเทศบาง
ประเภทแกฝายนิติบัญญัติ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนแนนอนวาการทําความตกลงระหวางประเทศ
ไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบโดยผูที่เปนตัวแทนของประชาชนแลว 

 
สําหรับประเทศไทย กระทรวงการตางประเทศควรจัดทําคู มือการปฏิบัติงาน 

(Guideline)182 ใหแกกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวของ เพ่ือกําหนดแนวทางการทําสนธิสัญญาฯ 
แตละประเภทใหถูกตองสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายและระเบียบของรัฐสภาดวย 
นอกจากนี้ ในสวนของรัฐสภาเอง คณะกรรมาธิการรวมวาดวยการทําสนธิสัญญาของรัฐสภาก็
สมควรจัดทําเอกสารคูมือทํานองเดียวกันน้ีใหแกสมาชิกรัฐสภา และคณะกรรมาธิการอ่ืนของสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อเปนกรอบในการทํางานและในการควบคุมตรวจสอบรัฐบาลดวย
เชนกัน 

 
คูมือการปฏิบัติงาน (Guideline) ของฝายบริหารและของฝายรัฐสภาอาจมีเน้ือหาที่

แตกตางกันไปไดตามบทบาทหนาที่ของแตละฝาย คูมือของฝายบริหารควรมีประเด็นหลักๆ ดังนี้  
4.1 ประเภทของสนธิสัญญาที่ฝายบริหารทําไดเองโดยลําพังและรูปแบบขอตกลงของ

ฝายบริหาร (Executive Agreement) และประเภทของสนธิสัญญาที่ตองขอความเห็นชอบจาก
รัฐสภาตามมาตรา 224 ประกอบมาตรา 193 (15) แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 

4.2 กระบวนการเจรจาตอรองเพ่ือทําสนธิสัญญาแตละประเภท โดยควรมีเรื่องตอไปน้ี 
 - ผูมีอํานาจริเริ่ม/ตัดสินใจเปดการเจรจา 
 - คณะผูแทนการเจรจาและองคประกอบของคณะผูแทนฯ 

                                                 
182 ทํานองเดียวกับ Treaty Section, Information Management Department, Foreign & Commonwealth Office, TREATIES 
AND MOUs GUIDANCE ON PRACTICE AND PROCEDURES, Second Edition. April 2000 (Revised May 2004), 
London, England. 
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 - องคกรผูมีอํานาจหนาที่เปดรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ จัดทํารายงาน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะมีตอประเทศและประชาชน (National Interest Analysis : 
NIA) และคําแถลงผลกระทบที่จะมีตอกฎหมายภายใน (Regulation Impact Statement : RIS) 

 - การจัดทํากําหนดการและระยะเวลาที่คาดวาจะใชในการเจรจาทําความตกลง
กับรัฐคูเจรจา ตลอดจนขั้นตอนและระยะเวลาสําหรับการดําเนินงานอ่ืนๆ ที่จําเปนตองทําตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมายและตามระเบียบของรัฐสภา ฯลฯ เพ่ือใหสอดรับการระยะเวลาในการทํา
สนธิสัญญา เชน ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล การรับฟงความคิดเห็น การวิเคราะหผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม (NIA) และการศึกษาผลกระทบที่จะมีตอกฎหมายภายใน (RIS) เปนตน 

 - ในกรณีที่เปนเรื่องละเอียดออน กําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นขององคกร
หรือชุมชนกลุมใดกลุมหน่ึงเปนกรณีพิเศษ 

 - ผูมีอํานาจลงนามในสนธิสัญญาแตละประเภท 
 - ในกรณีที่เปนสนธิสัญญาที่ตองเสนอตอรัฐสภา การเสนอเรื่องตอประธานรัฐสภา 

เพ่ือขอใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ ควรเสนอเอกสารตอไปน้ี แนบไปพรอมกันดวย 
 ก) รางสนธิสัญญาฉบับสมบูรณ  
 ข) คําแถลงของรัฐบาลเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการทําสนธิสัญญาทางการคา

หรือความตกลงวาดวยการคาเสรี 
ค) รางพระราชบัญญัติอนุวัติการฯ (ถามี)  
ง) รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะมีตอประเทศและประชาชน 

(National Interest Analysis: NIA) และคําแถลงผลกระทบที่จะมีตอกฎหมายภายใน (Regulation 
Impact Statement: RIS) จากการทําสนธิสัญญาทางการคา ตามที่กฎหมายกําหนด  

จ) รายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน กลุม องคกร ฯลฯ ที่เกี่ยวของ 
และรายงานการรับฟงความคิดเห็นเปนกรณีพิเศษ (ถามี) 

ฉ) รายงานความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตลอดจนสวนราชการ/ 
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการทําสนธิสัญญาทางการคาและพระราชบัญญัติอนุวัติการฯ 

 - การประกาศใชสนธิสัญญาในราชกิจจานุเบกษาและวันที่ที่มีผลใชบังคับ 
4.3 กระบวนการจัดทําสนธิสัญญาแบบพหุภาคี 
ฯลฯ 
 
สําหรับคูมือการพิจารณาสนธิสัญญาทางการคาและสนธิสัญญาอ่ืนของคณะกรรมาธิการ

และสมาชิกรัฐสภา ควรมีหลักเกณฑการพิจารณาหลักๆ ดังนี้ 
- การทําสนธิสัญญาเปนไปโดยโปรงใส ถูกตองตามหลักการประชาธิปไตยและ

หลักนิติรัฐ ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ กฎหมายและระเบียบของรัฐสภา 
- มีการเสนอเอกสารตามรายการในขอ ข) ถึง ฉ) ขางตน มาพรอมกับราง

สนธิสัญญาฉบับสมบูรณ 
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- ในกรณีที่เปนสนธิสัญญาทางการคาหรือสนธิสัญญาที่ตองการความยืดหยุน 
คลองตัวในการเจรจาตอรองและการตัดสินใจลงนามผูกพัน รัฐสภาควรมีหลักเกณฑที่มอบใหแก
รัฐบาลเปนกรอบในการเจรจาตอรองและตัดสินใจ 

- การตั้งขอสงวนหรือขอสังเกตในการทําสนธิสัญญาของรัฐบาล 
- ภาระหนาที่ของรัฐสภาเกี่ยวกับการทําสนธิสัญญา เชน พิจารณาราง

พระราชบัญญัติรองรับสนธิสัญญามิใหขัดแยงกับรัฐธรรมนูญและสนธิสัญญาเอง 
- การพิจารณาตรวจสอบมิใหกฎหมายฉบับหลังขัดแยงกับสนธิสัญญาและ

พระราชบัญญัติรองรับสนธิสัญญา 
- การกําหนดใหสนธิสัญญาและ/หรือพระราชบัญญัติรองรับสนธิสัญญามีผลบังคับใช 
ฯลฯ    ฯลฯ 

 
คณะผูวิจัยเห็นวาการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานจะชวยใหเกิดความชัดเจนแนนอนในการ

ทํางานมากยิ่งขึ้น เพราะแตละฝายจะเขาใจบทบาทหนาที่ของตนในกระบวนการทําสนธิสัญญา
ทางการคาไดถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น วิธีนี้จะสงผลทางออมใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพและ
ประโยชนของประชาชนไดรับการคุมครองมากยิ่งขึ้นดวยเชนเดียวกับในประเทศ สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่เปนกรณีศึกษา 
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