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สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) ไดเ้ผยแพร ่ “รายงานทดีอีารไ์อ” (มชีือ่เดมิวา่ “สมดุปกขาว 

ทดีอีาร์ไอ”) มาตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2536  โดยคดัสรรกลัน่กรองงานวจิยัต่างๆ มานําเสนออย่างเรยีบง่ายเพื่อ 

จุดประกายใหเ้กดิการวพิากษว์จิารณ์ 

 “รายงานทดีอีารไ์อ” มโีอกาสรบัใชส้งัคมไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อยา่งไรกต็ามการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมในปจัจุบนัเป็นไปอยา่งรวดเรว็และซบัซอ้นขึน้ “รายงานทดีอีารไ์อ” จงึจะมาพบกบัผูอ้่าน

เป็นรายเดอืนดว้ยรูปเล่มกะทดัรดัซึง่หอ่หุม้เน้ือหาทีแ่น่นกระชบั และยงัคงนําเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรยีบง่าย

แบบเป็นมติรต่อความสนใจใครรู่ข้องผูอ้่านทัว่ไป  

นอกจากน้ี จะมกีารนํางานวจิยัจาํนวนหน่ึงซึง่มแีนวคดิเกีย่วเน่ืองกนัมาจดัทาํเป็น “รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบั

พเิศษ” เป็นครัง้คราวดว้ย   



  

การศึกษาผลกระทบของมาตรา 190  
แห่งรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  
ว่าด้วยการจดัทาํหนังสือสญัญาระหว่างประเทศ 
ต่อการค้าและการลงทนุของประเทศไทย* 

ในอดตี ประเทศไทยไมม่กีฎหมายว่าดว้ยการทาํหนังสอืสญัญาระหวา่งประเทศที่

กําหนดว่าจะต้องมขี ัน้ตอนและกระบวนการอย่างไรบา้ง การทําความตกลงกบัต่างประเทศ

นัน้อยูภ่ายใตก้รอบอํานาจของฝา่ยบรหิารเพยีงฝา่ยเดยีว ไมเ่กีย่วขอ้งกบัฝา่ยนิตบิญัญตัแิต่

อยา่งใดเพราะไมม่กีารกลา่วถงึบทบาทของรฐัสภา ยกเวน้ในกรณีของการทาํหนังสอืสญัญา

สองประเภท ไดแ้ก่ หนังสอืสญัญาทีม่บีทเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทยหรอืเขตอํานาจแห่ง

รฐั หรอืหนงัสอืสญัญาทีจ่ะตอ้งออกพระราชบญัญตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามสญัญา จงึจะตอ้งไดร้บั

ความเหน็ชอบของรฐัสภาตามทีก่ําหนดในมาตรา 224 ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ. 2540  

ต่อมา รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดเ้พิม่ประเภทของสญัญาที่

ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัสภาจากเดมิสองประเภทเป็นหา้ประเภท และไดก้ําหนด

กระบวนการและขัน้ตอนในการจดัทาํสนธสิญัญาทีม่ภีาคประชาชนและฝา่ยนิตบิญัญตัเิขา้

มาร่วมดว้ย เพื่อเป็นการตรวจสอบการใชอ้ํานาจของฝ่ายบรหิารในการจดัทําสนธสิญัญา

ระหวา่งประเทศ ตามทีป่รากฏในมาตรา 190 วรรคสอง ดงัต่อไปน้ี 

“หนงัสอืสญัญาใดมบีทเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทย หรอืเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขตซึง่

ประเทศไทยมสีทิธอิธปิไตยหรอืมเีขตอํานาจตามหนังสอืสญัญาหรอืตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศ หรอืจะต้องออกพระราชบญัญตัเิพือ่ใหก้ารเป็นไปตามหนังสอืสญัญา หรอืมี

ผลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอย่างกวา้งขวาง หรอืมผีล

ผกูพนัดา้นการคา้ การลงทุน หรอืงบประมาณของประเทศอย่างมนีัยสาํคญั ตอ้งไดร้บัความ

                                                        
*  สรุปจากรายงานวจิยัชื่อเดยีวกนัของ ดร. เดอืนเด่น นิคมบรริกัษ์  ผูอ้าํนวยการวจิยัดา้นการบรหิาร

จดัการระบบเศรษฐกจิ  คุณวีรวลัย์ ไพบูลย์จติต์อาร ีนักวจิยัอาวุโส  คุณพรชยั ฬิลหาเวสส  และ 

คุณณัฏฐณิชา เอนกสมบูรณ์ผล นักวจิยัฝ่ายการวจิยัเศรษฐกจิรายสาขา  สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา

ประเทศไทย เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิปีงบประมาณ 2552 (ผลงานวจิยัน้ีเป็น

ความรบัผดิชอบของผูว้จิยัแต่เพยีงผูเ้ดยีว)  
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เหน็ชอบของรฐัสภา ในการน้ี รฐัสภาจะตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนันับแต่วนัที ่

ไดร้บัเรือ่งดงักลา่ว”   

การดาํเนินการตามมาตรา 190 ประสบปญัหาในทางปฏบิตัเิน่ืองจากเกดิความไม่

ชดัเจนในการตคีวามว่า หนังสอืสญัญาใด “มผีลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอื

สงัคมของประเทศอย่างกวา้งขวาง” และหนังสอืสญัญาใด “มผีลผกูพนัดา้นการคา้ การลงทุน 

หรอืงบประมาณของประเทศอย่างมนีัยสาํคญั” เน่ืองจากขาดเกณฑใ์นการพจิารณาทีเ่ป็น

รปูธรรม  

นอกจากน้ีแลว้ วรรคสามและวรรคสีข่องมาตรา 190 ไดก้ําหนดกระบวนการและ

ขัน้ตอนในการจดัทาํหนงัสอืสญัญาทีใ่หป้ระชาชนและฝา่ยนิตบิญัญตัเิขา้มามสีว่นร่วม  ซึง่

แมจ้ะมขีอ้ดทีีท่ําใหก้ารจดัทําหนังสอืสญัญาระหว่างประเทศที่มคีวามสําคญัต่อเศรษฐกจิ

และสงัคมมกีารตรวจสอบและถ่วงดุลมากขึน้ แต่กม็ขีอ้เสยีเน่ืองจากขัน้ตอนและกระบวนการ

ทีก่าํหนดไวไ้ดอ้อกแบบเฉพาะสาํหรบัหนังสอืสญัญาทีเ่ป็นความตกลงการคา้เสรทีีม่คีวาม

ซบัซอ้น ไมเ่หมาะกบัหนังสอืสญัญาประเภทอื่นๆ ทีม่คีวามซบัซอ้นน้อยกวา่หรอืมลีกัษณะ

ทีแ่ตกต่างไปจากความตกลงการคา้เสร ี  

งานวจิยัน้ีมเีป้าประสงค์ในการศึกษาแนวทางในการทําหนังสอืสญัญาระหว่าง

ประเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ ชดัเจน โปร่งใส และเป็นมาตรฐานสากล  โดยองิกบัประสบการณ์

ในต่างประเทศ และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสงัคมภายในประเทศ โดยสว่นแรกที่

กล่าวมาแล้วเป็นการเกริน่นําสภาพของปญัหาซึ่งเป็นโจทย์ในการวจิยั  ตอนที่สองเป็น

การทบทวนงานในอดตีทีม่กีารศกึษา วเิคราะหเ์กีย่วกบัมาตรา 190 แห่งรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  ตอนทีส่ามเป็นการศกึษากระบวนการและขัน้ตอนในการ

จดัทาํหนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศ  ตอนทีส่ ีเ่ป็นการศกึษาและเปรยีบเทยีบรา่งกฎหมาย

ว่าดว้ยกระบวนการและขัน้ตอนในการทําสนธสิญัญาหรอืหนังสอืสญัญาระหว่างประเทศ  

ตอนทีห่า้เป็นการรวบรวมประเดน็ปญัหาในทางปฏบิตัขิองหน่วยงานต่างๆ ของรฐัในการ

จดัทําหนังสือสญัญาระหว่างประเทศอันสืบเน่ืองจากบทบัญญัติของมาตรา 190  จาก

บทความและเอกสารต่างๆ ที่มอียู่ผนวกกบัข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ

ภาครัฐและธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องด้วย   และตอนที่หกให้รายละเอียดเกี่ยวกับ

ขอ้เสนอแนะในประเดน็ต่างๆ ทีท่าํการศกึษา  

คาํนิยามของหนังสือสญัญาระหว่างประเทศ 

การพจิารณาว่าหนังสอืสญัญาระหว่างประเทศฉบบัหน่ึงฉบบัใดเขา้มาตรา 190 

วรรคสองหรอืไมน่ัน้มสีองขัน้ตอน  ในขัน้ตอนแรกจะตอ้งมกีารพจิารณาวา่หนังสอืสญัญา
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ประเภทหรอืลกัษณะใดเป็นหนังสอืสญัญาตามกฎหมายระหวา่งประเทศ หากหนังสอืสญัญา

เขา้ข่ายเป็นหนังสอืสญัญาระหว่างประเทศแล้ว จงึจะมกีารพจิารณาในขัน้ตอนทีส่องว่า  

หนังสอืสญัญาดงักล่าวมลีกัษณะที่เป็นหนังสอืสญัญาตามวรรคสอง  คอืหนังสอืสญัญาที ่ 

(1) มผีลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอย่างกวา้งขวาง หรอื  

(2) มผีลผกูพนัดา้นการคา้ การลงทุน หรอื (3) มผีลผกูพนังบประมาณของประเทศอย่างมี

นยัสาํคญั ซึง่ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของรฐัสภา 

อนุสญัญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา ค.ศ. 1969 (Vienna Convention 

on the Law of Treaties, 1969)   และอนุสญัญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา

ระหว่างรฐักบัองคก์ารระหว่างประเทศหรอืระหว่างองคก์ารระหว่างประเทศ ค.ศ. 1986 

(Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations 

or between International Organizations, 1986)  กล่าวถงึรายละเอยีดเกีย่วกบันิยามของ

สนธสิญัญาหรอืหนังสอืสญัญาทีอ่ยู่ภายใต้การบงัคบัของกฎหมายระหว่างประเทศไวว้่า

ต้องมอีงค์ประกอบทีส่ําคญัสีป่ระการ  ได้แก่  1) เป็นขอ้ตกลงระหว่างประเทศ  2) เป็น

ขอ้ตกลงที่ทําขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  3) เป็นขอ้ตกลงระหว่างรฐักบัรฐั  และ 4) เป็น

ขอ้ตกลงทีอ่ยูภ่ายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายระหวา่งประเทศ 

ประเดน็สําคญัยงัอยู่ทีห่ลกัในการพจิารณาว่าอะไรคอืขอ้ตกลงทีม่ผีลผูกพนัทาง

กฎหมาย หากวตัถุประสงคข์องตราสารระหวา่งประเทศนัน้ไมไ่ดเ้จตนาใหม้ผีลผกูพนัทาง

กฎหมายกจ็ะไมถ่อืวา่ตราสารนัน้เป็นสนธสิญัญา นอกจากน้ี ชื่อของตราสารระหวา่งประเทศ

ไม่ใช่สิง่ชีข้าดวา่ตราสารนัน้จะเป็นสนธสิญัญาหรอืไม ่ตราสารบางอย่างแมจ้ะมชีื่อว่าเป็น

สนธิสญัญาแต่หากขาดองค์ประกอบในการเป็นสนธิสญัญาก็ไม่ใช่สนธิสญัญา ในทาง

ตรงกนัขา้ม ตราสารบางอยา่งแมจ้ะมชีื่อเป็นอย่างอื่น แต่ถา้เขา้องคป์ระกอบของสนธสิญัญา

ครบถว้น ตราสารนัน้กจ็ะเป็นสนธสิญัญาได ้

นอกจากน้ี การทีร่ฐัธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ใชค้าํว่าหนังสอืสญัญาตามทีร่ะบุไวใ้น

รฐัธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 เช่นเดมิ  แสดงใหเ้หน็เจตนารมณ์ของผูย้กร่างทีจ่งใจใชค้ําว่า

หนังสอืสญัญาเพือ่ไมต่อ้งการจะผกูตดิกบันิยามของคาํวา่ “สนธสิญัญา” ซึง่มนิียามทีช่ดัเจน

ตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเหน็ว่านิยามดงักล่าวอาจไม่ครอบคลุมลกัษณะของ

หนงัสอืสญัญาทีต่อ้งการจะใหผ้า่นการพจิารณาของฝา่ยนิตบิญัญตั ิ 

การศกึษาแนวทางการตคีวามของศาลรฐัธรรมนูญในอดตี ซึง่เคยมคีําวนิิจฉัยใน

คดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการตคีวามของคาํวา่ “หนังสอืสญัญา” สามกรณี อนัไดแ้ก่ คําวนิิจฉยัของ

ศาลรฐัธรรมนูญที ่11/2542  คาํวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญที ่33/2543 และคาํวนิิจฉยัของ

ศาลรฐัธรรมนูญที ่6-7/2551 พบว่าสอดคลอ้งกบันิยามของ “หนังสอืสญัญา” ตามหลกัเกณฑ์

ในอนุสญัญากรุงเวยีนนาว่าดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา ค.ศ. 1969 และอนุสญัญากรุงเวยีนนา
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ว่าดว้ยกฎหมายสนธสิญัญาระหว่างรฐักบัองค์การระหว่างประเทศหรอืระหว่างองค์การ

ระหว่างประเทศ ค.ศ. 1986   อย่างไรกด็ ีแนวทางการตคีวามในกรณีเขาพระวหิารใน  

พ.ศ. 2551 ทาํใหนิ้ยามของหนังสอืสญัญาตามมาตรา 190 มขีอบเขตกวา้งมากขึน้เน่ืองจาก

เป็นการตคีวามใหร้วมถงึการผกูพนัที ่“อาจ” เกดิขึน้สบืเน่ืองจากหนังสอืสญัญาดงักล่าวอกี

ดว้ย แมจ้ะมไิดม้กีารระบุขอ้ผูกพนัทีอ่ยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายระหว่างประเทศไวใ้น

หนงัสอืสญัญาดงักลา่วกต็าม   

กรมสนธสิญัญาและกฎหมายซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัทีใ่หค้ําปรกึษาแก่หน่วยงาน

ราชการวา่หนงัสอืสญัญาประเภทใดตอ้งไดร้บัการเหน็ชอบจากรฐัสภา มคีวามเหน็ว่า การที่

ความตกลงฉบบัใดฉบบัหน่ึงจะเขา้หรอืไมเ่ขา้มาตรา 190 นัน้มไิดอ้ยู่ที ่“ชื่อ” ของเอกสาร 

ปจัจยัทีเ่ป็นตวัตดัสนิคอืเน้ือหาสาระของหนังสอืสญัญานัน้ๆ เป็นหลกัวา่ (1) มผีลผกูพนั

ภาคหีรอืไม ่และ (2) มผีลกระทบอย่างกวา้งขวาง  หรอืมนีัยสาํคญัต่อประเทศหรอืไม ่ ซึง่

หน่วยงานเจ้าของเรื่องน่าจะเป็นผูท้ี่วนิิจฉัยได้ดทีี่สุด  แต่ในทางปฏบิตัิ หนังสอืสญัญา

ระหว่างประเทศที่ผ่านการพจิารณาของคณะรฐัมนตรแีละจะส่งต่อใหร้ฐัสภาเหน็ชอบมี

สดัสว่นทีค่่อนขา้งสงู ซึง่ชีใ้หเ้หน็วา่คณะรฐัมนตรมีแีนวโน้มทีจ่ะตคีวามนิยามของหนังสอื

สญัญาตามวรรคสองค่อนขา้งกวา้งเพือ่ทีจ่ะหลกีเลีย่งการถูกฟ้องรอ้งดงัเช่นกรณีในอดตี ทัง้

ทีส่าระสาํคญัในหนังสอืบางฉบบัอาจไมเ่ขา้ขา่ยการเป็นหนังสอืสญัญาตามอนุสญัญากรุง

เวยีนนาฯ  

การศกึษาทบทวนกรอบอํานาจหน้าทีใ่นการจดัทําหนังสอืสญัญาในต่างประเทศ 

พบวา่ อาํนาจในการจดัทาํหนงัสอืสญัญาในแต่ละประเทศมคีวามแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก 

เช่น สหรฐัอเมรกิากําหนดใหห้นังสอืสญัญาระหว่างประเทศทุกประเภทต้องได้รบัความ

เห็นชอบจากสภาคองเกรส ยกเว้นเสยีแต่สภาคองเกรสจะมอบอํานาจให้ฝ่ายบริหาร

ดาํเนินการในการจดัทําหนังสอืสญัญาบางประเภทไดเ้องภายใตเ้งือ่นไขทีส่ภาฯ กําหนดไว้

โดยการตราเป็นกฎหมาย สว่นออสเตรเลยีใหอ้ํานาจฝา่ยบรหิารในการจดัทาํหนังสอืสญัญา

ระหว่างประเทศไดเ้องทัง้สิน้  แมจ้ะมเีงื่อนไขว่าจะต้องใหร้ฐัสภามโีอกาสตรวจสอบและ

ซกัถามหากแต่ไมม่อีาํนาจในการยบัยัง้แต่อยา่งใด   

ฝรัง่เศสเป็นประเทศทีม่วีธิกีารถ่วงดุลอํานาจระหวา่งฝา่ยบรหิารกบัฝา่ยนิตบิญัญตัิ

ทีใ่กลเ้คยีงกบัประเทศไทย เน่ืองจากมกีารกําหนดประเภทของหนังสอืสญัญาทีต่อ้งผ่าน

การเหน็ชอบของรฐัสภา หากแต่ในกรณีของฝรัง่เศสนัน้ไมม่คีาํขยายความทีเ่ป็นปญัหา เชน่ 

“อยา่งกวา้งขวาง” หรอื “อยา่งมนียัสาํคญั” ความตกลงการคา้ทุกฉบบั ความตกลงเกีย่วกบั

องคก์ารระหว่างประเทศทุกฉบบั รวมทัง้หนังสอืสญัญาทีม่ผีลผกูพนัการเงนิการคลงัของ

ประเทศไมว่า่จะมมีลูค่าเท่าใดตอ้งผา่นการพจิารณาของรฐัสภาทัง้สิน้ หากแต่ในทางปฏบิตั ิ

ฝรัง่เศสมรีะบบในการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมคีณะกรรมการกฤษฎกีา ศาล
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ปกครอง และสภาทีป่รกึษารฐัธรรมนูญเป็นผูใ้หค้าํปรกึษาและใหแ้นวทางในการพจิารณา

ทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้แก่หน่วยงานราชการทาํใหไ้มม่ปีญัหาในทางปฏบิตั ิ

เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีระบบการถ่วงดุลที่คล้ายคลึงกับฝรัง่เศสหากแต่ใน

รฐัธรรมนูญมกีารระบุลกัษณะหนงัสอืสญัญาทีต่อ้งผา่นการพจิารณาผลกระทบของหนังสอื

สญัญาทีค่อ่นขา้งคลุมเครอืเชน่เดยีวกบัประเทศไทย แต่จะเหมอืนกบัฝรัง่เศสในประเดน็ที่

รฐัสภาไม่มอีํานาจในการปรบัปรุงแก้ไขสาระสําคญัของหนังสอืสญัญา มเีพยีงอํานาจใน

การทีจ่ะเหน็ชอบหรอืไมเ่หน็ชอบการผกูพนัเทา่นัน้ 

จากการศึกษาทบทวนกรณีศึกษาในต่างประเทศพบว่า ภาษาที่คลุมเครือไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นปญัหาในทางปฏบิตัหิากมกีารวางระบบในการบรหิารจดัการกระบวนการ

ในการทาํหนังสอืสญัญาระหวา่งประเทศทีม่คีวามชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ  อน่ึง ปญัหาที่

เกดิขึน้กบัประเทศไทยอาจสบืเน่ืองมาจากปญัหาทางการเมอืงซึง่มกีารหยบิยกมาตรา 190 

มาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการโจมตรีฐับาล  ในสภาวะการเมอืงปกตทิีไ่มม่กีารแบ่งขัว้โจมตกีนั

ในลกัษณะทีเ่ป็นปรปกัษ ์ มาตรา 190 อาจไมม่ปีญัหาในทางปฏบิตั ิ

กระบวนการและขัน้ตอนในการจดัทาํสนธิสญัญาหรอืหนังสือสญัญา
ระหว่างประเทศ 

กระบวนการจดัทําหนังสอืสญัญาของแต่ละประเทศมขีัน้ตอนที่คล้ายคลงึกนัทัง้

กระบวนการภายในประเทศและกระบวนการระดบัระหว่างประเทศ โดยมรีฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงการต่างประเทศรบับทบาทสําคญัในการดําเนินการและประสานงานในแต่ละ

ขัน้ตอน ซึ่งแต่ละประเทศจะใหค้วามสําคญักบักระบวนการต่างๆ แตกต่างกนัไป อาท ิ

สหรฐัอเมรกิาใหค้วามสาํคญักบักลไกการถ่วงดุลอํานาจของฝา่ยบรหิารและฝ่ายนิตบิญัญตั ิ

โดยกําหนดกระบวนการจดัทําสนธิสญัญาแยกเป็นสองลกัษณะอย่างชดัเจนระหว่าง

กระบวนการจดัทาํสนธสิญัญาซึง่ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาคองเกรส และกระบวนการ

ทาํความตกลงระหว่างประเทศทีเ่ป็นอํานาจของฝ่ายบรหิาร รวมทัง้กําหนดใหม้กีฎหมาย

วา่ดว้ยการสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ (Trade Promotion Act 2002) เพื่อใหอ้ํานาจ

ประธานาธบิดปีรกึษาหารอืกบัสภาคองเกรสในประเด็นสําคญัๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการทํา

ความตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคา้ 

ในขณะที่ออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ให้ความสําคญักบัขัน้ตอนการรบัฟงัความ

คดิเหน็จากหน่วยงานหรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาชน โดยจดัใหม้ี

การรบัฟงัความคดิเหน็ตัง้แต่ขัน้ตอนการเจรจา รวมทัง้กําหนดใหม้กีารจดัตัง้คณะทาํงาน

ซึง่ประกอบดว้ยตวัแทนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งช่วยพจิารณาตรวจสอบและใหค้าํปรกึษา
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ในบางขัน้ตอน อาท ิคณะกรรมการสนธสิญัญา คณะกรรมการร่วมไตรภาคทีาํสนธสิญัญา 

เป็นตน้ โดยสามารถขอคาํปรกึษาและรบัฟงัความคดิเหน็ไดทุ้กขัน้ตอนหากผูแ้ทนการเจรจา

เหน็วา่จาํเป็นและเหมาะสม นอกจากน้ี ทัง้สองประเทศยงักําหนดใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ตอ้งจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบประโยชน์ของชาตเิพือ่นําเสนอต่อรฐัสภาควบคู่

กบัรา่งสนธสิญัญาดว้ย 

สว่นฝรัง่เศสมกีระบวนการจดัทาํสนธสิญัญาทีค่อ่นขา้งละเอยีดหลายขัน้ตอน แต่ก็

กําหนดใหม้กีารประมาณการระยะเวลาในการดําเนินการในแต่ละขัน้ตอนอย่างรอบคอบ 

รวมทัง้ระบุใหก้ารจดัทาํสนธสิญัญาทีต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัสภาตอ้งมกีารตราเป็น

รฐับญัญตัอินุวตัิ1เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหนงัสอืสญัญาเหล่านัน้ดว้ย นอกจากน้ี ฝรัง่เศสยงัเปิด

โอกาสใหศ้าลปกครองสูงสุดไดเ้ขา้มามสี่วนพจิารณาตรวจสอบร่วมกบัฝ่ายบรหิารตัง้แต่

ขัน้ตอนก่อนการลงนามผูกพนัสนธิสญัญา เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดกรณีการทํา

สนธิสญัญาโดยไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนูญ ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายบรหิารดําเนินการได้อย่างมี

ประสทิธภิาพมากขึน้ 

สําหรับประเทศไทย มีกระบวนการจัดทําสนธิสัญญาที่ค่อนข้างละเอียดหลาย

ขัน้ตอนเช่นกนั ซึ่งมาตรา 190 แห่งรฐัธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 วรรคสาม และวรรคสี ่ได้

กําหนดกระบวนการและขัน้ตอนต่างๆ ที่หน่วยงานของรฐัต้องดําเนินการในการจดัทํา

หนังสอืสญัญาระหวา่งประเทศทีต่อ้งไดร้บัการเหน็ชอบจากรฐัสภาไว ้อาท ิการกําหนดให้

มกีารรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน การกําหนดใหร้ฐัสภามสีว่นร่วมใหค้วามเหน็ชอบ

ตัง้แต่การทํากรอบเจรจา การกําหนดใหร้ฐับาลต้องเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบกรณีทีต่อ้ง

ปฏบิตัติามหนังสอืสญัญา เป็นต้น  ซึ่งการดําเนินการตามขัน้ตอนดงักล่าวอาจเกดิปญัหา

ในทางปฏบิตัเิน่ืองจากยงัมคีวามคลุมเครอืในรายละเอยีดของขอ้บทในมาตรา 190 วรรค

สามและวรรคสี ่ 

กลา่วโดยสรุปไดว้า่ การกาํหนดกลไกการถ่วงดุลอํานาจระหวา่งฝา่ยบรหิารและฝา่ย

นิตบิญัญตัใินกระบวนการจดัทําสนธสิญัญาเป็นหลกัการทีด่ ีแต่หากรฐัธรรมนูญกําหนด

วธิกีารดาํเนินการทีซ่บัซอ้นและไมช่ดัเจนซึง่อาจตอ้งใชเ้วลานานและเพิม่ภาระใหแ้ก่ภาครฐั

ในทางปฏบิตั ิย่อมก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการเจรจาหากประเทศคู่เจรจาตระหนักถงึปญัหา

ด้านความซบัซ้อนในกระบวนการและระยะเวลาดําเนินการที่ไม่ชดัเจน โดยเฉพาะใน

สภาวการณ์ทีแ่ต่ละประเทศต่างช่วงชงิความไดเ้ปรยีบทัง้ดา้นการคา้การลงทุนและดา้นอื่นๆ 

ดงันัน้ การกําหนดนิยามของหนังสอืสญัญาทีเ่ขา้ขา่ยตามมาตรา 190 จะตอ้งมคีวามชดัเจน

                                                        
1  การบญัญตักิฎหมายภายในประเทศโดยความเหน็ชอบของรฐัสภาเพือ่รองรบัขอ้บททีบ่ญัญตัิ

ในสนธสิญัญาทีจ่ดัทาํขึน้ระหวา่งประเทศ 
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และการกําหนดกระบวนการจัดทําสนธิสัญญาจะต้องมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับ

ลกัษณะของสนธสิญัญาแต่ละประเภทและมคีวามชดัเจน เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตัสิามารถดาํเนินการ

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่การทีจ่ะทาํใหก้ระบวนการดงักล่าวขา้งตน้บรรลุผลไดม้ากน้อย

เพยีงใดขึน้อยูก่บัการบญัญตักิฎหมายตามมาตรา 190 วรรคหา้  

การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกาํหนดขัน้ตอน
และวิธีการในการจดัทาํหนังสือสญัญาระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 

วรรคหา้ของมาตรา 190 แห่งรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ได้

บญัญัติให้มีกฎหมายว่าด้วยการกําหนดขัน้ตอนและวิธีการจดัทําหนังสือสญัญา ที่มี

ผลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอย่างกวา้งขวาง หรอืมผีล

ผูกพนัทางการค้าและการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ รวมทัง้การแก้ไขเยียวยาผู้ที่ได้ร ับ

ผลกระทบจากการปฏบิตัติามหนังสอืสญัญาดงักล่าว แต่จวบจนปจัจุบนักย็งัไม่มกีารตรา

กฎหมายดงักลา่ว  

การศกึษาในส่วนน้ีเป็นการเปรยีบเทยีบร่างกฎหมายว่าดว้ยการกําหนดขัน้ตอน

และวธิกีารในการจดัทําหนังสอืสญัญาระหวา่งประเทศทีจ่ดัทําโดยหน่วยงานต่างๆ เพือ่ทีจ่ะ

พจิารณาจุดเด่น จุดดอ้ยของร่างกฎหมายฯ แต่ละฉบบั ได้แก่ ร่างกฎหมายฯ ฉบบัแรก 

(ในสมยัรฐับาลสุรยุทธ์) และฉบบัทีส่อง (ในสมยัรฐับาลอภสิทิธิ)์ ซึ่งจดัทําโดยกระทรวง

การต่างประเทศในปี พ.ศ. 2550 และ 2552 ตามลาํดบั ร่างทีจ่ดัทาํขึน้โดยตวัแทนกลุ่มศกึษา

ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรภีาคประชาชน (FTA Watch) และร่างทีจ่ดัทาํขึน้โดยสถาบนัวจิยัเพือ่

การพฒันาประเทศไทย (TDRI)  ร่างกฎหมายฯ ทีจ่ดัทาํขึน้โดยองคก์รเอกชนทัง้สองแหง่เกดิ

จากแรงต่อตา้นของการทาํขอ้ตกลงการคา้เสรทีวภิาคกีบัประเทศออสเตรเลยี ซึง่ฝา่ยบรหิาร

ได้สรุปผลการเจรจารวมทัง้ลงนามในสญัญาและให้สตัยาบนัโดยไม่ผ่านรฐัสภา ทําให้

ประชาชนทัว่ไปไม่มีโอกาสได้รับรู้หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระสําคัญของ 

ความตกลงแมจ้ะมสีว่นไดเ้สยีดว้ย 

จากการศกึษาร่างกฎหมายฯ ทัง้หมดสีฉ่บบันัน้ พบวา่ ในภาพรวมมเีน้ือหาสาระที่

ครบถ้วนตามบทบญัญตัขิองมาตรา 190  แต่รายละเอยีดในแต่ละมาตรามคีวามแตกต่าง

กนัอยูค่อ่นขา้งมากดงัน้ี 

ในประเดน็ของนิยามของคาํวา่หนังสอืสญัญานัน้ ร่างกฎหมายฯ ของ FTA Watch 

สอดคลอ้งกบันิยามตามอนุสญัญากรุงเวยีนนาฯ คอืหมายถงึหนังสอืทีร่ฐับาลไทยทําขึน้กบั

รฐับาลต่างประเทศ หรอืกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ โดยก่อใหเ้กดิพนัธกรณีแก่ประเทศไทย

ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ  แต่ร่างกฎหมายฯ ดงักล่าวได้เพิม่เติมขอ้ความว่า 
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“หรอืหนังสอืสญัญาทีเ่ป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดยีวและเป็นหนังสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบ

ต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจหรอืสงัคมของประเทศอย่างกวา้งขวาง หรอืมผีลผูกพนัด้าน

การคา้ การลงทุนอย่างมนีัยสาํคญั” ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบันิยามของอนุสญัญากรุงเวยีนนาฯ 

ทีก่าํหนดไวว้า่ตอ้งเป็นความตกลงสองฝา่ยหรอืหลายฝา่ยทีม่เีจตนาใหเ้กดิพนัธะผกูพนัทาง

กฎหมายระหว่างประเทศ  อน่ึง ร่างกฎหมายฯ (ฉบบัทีส่อง) ทีจ่ดัทาํโดยกระทรวงการ

ต่างประเทศสมยัรฐับาลอภสิทิธิ ์ในปี 2552 ทีร่บัเอาร่างของ FTA Watch เกอืบทุกมาตรา

แบบคาํต่อคาํนัน้ ไดต้ดัขอ้ความในสว่นน้ีออกไป 

ในประเดน็ของแนวทางการพจิารณาวา่หนังสอืสญัญาใดเขา้วรรคสองของมาตรา 

190 นัน้ ร่างกฎหมายฯ ของ FTA Watch มรีายละเอยีดทีเ่ป็นรปูธรรมมากทีสุ่ด ทัง้ในสว่น

ของหนังสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศอย่าง

กวา้งขวาง และหนังสอืสญัญาทีม่ผีลผกูพนัดา้นการคา้และการลงทุนอย่างมนีัยสาํคญั ซึง่

ร่างกฎหมายฯ (ฉบบัทีส่อง) ของพรรคประชาธปิตัยโ์ดยกระทรวงการต่างประเทศไดนํ้า

บทบญัญตัใินส่วนน้ีมาใชใ้นร่างทีเ่สนอเขา้คณะรฐัมนตร ีเมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 

แต่ประเดน็ทีข่าดหายไปในทัง้ร่างกฎหมายฯ ของ FTA Watch และร่างกฎหมายฯ (ฉบบัที่

สอง) ของพรรคประชาธปิตัย ์(ทีถ่อดมาจากร่างกฎหมายฯ ของ FTA Watch เป็นหลกั) คอื 

เรือ่งหนงัสอืสญัญาทีม่ผีลผกูพนังบประมาณของประเทศอยา่งมนียัสาํคญั  

ในประเดน็ของการดาํเนินการในการเตรยีมการเพือ่การจดัทาํหนังสอืสญัญาระหวา่ง

ประเทศตามขอ้กาํหนดของมาตรา 190  ร่างกฎหมายฯ (ฉบบัทีส่อง) ของพรรคประชาธปิตัย์

โดยกระทรวงการต่างประเทศเน้นการมสีว่นรว่มและการตรวจสอบขององคก์รเอกชน โดย

เสนอใหม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการประสานงานการเจรจาหนังสอืสญัญาระหวา่งประเทศ ซึง่

มตีวัแทนภาคเอกชนเป็นกรรมการและทําหน้าทีใ่นการประสานงานในการเจรจา การให้

ขอ้เสนอแนะและคาํปรกึษาแก่คณะรฐัมนตร ี ตลอดจนการออกกฎระเบยีบตามกฎหมาย

อกีดว้ย  นอกจากน้ีแลว้ ร่างกฎหมายฯ ดงักล่าวไดใ้หอ้งคก์รทีม่คีวามเป็นกลางเขา้มามี

อาํนาจในการดาํเนินการแทนหน่วยงานราชการทีร่บัผดิชอบอกีดว้ย  

ร่างกฎหมายฯ ของ TDRI เหน็วา่การเตรยีมการเพือ่จดัทาํหนังสอืสญัญาระหวา่ง

ประเทศเป็นอาํนาจหน้าทีข่องฝา่ยบรหิารเป็นหลกั ยกเวน้ในกรณีของการรบัฟงัความคดิเหน็

ทีร่า่งกฎหมายฯ ของ TDRI ไดก้าํหนดใหม้คีณะกรรมการทีม่ภีาคประชาชนรว่มเป็นกรรมการ

เขา้มาเป็นผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการ  สุดทา้ยร่างกฎหมายฯ (ฉบบัทีส่อง) ของพรรค

ประชาธปิตัยท์ีร่บัสาระสาํคญัของร่างกฎหมายฯ ของ FTA Watch มาเกอืบทัง้หมดนัน้ ก็

ไดร้บับทบาทขององค์กรภายนอกต่างๆ ตามที ่FTA Watch เสนอ  ยกเวน้ในส่วนของ

อํานาจหน้าทีท่ีเ่กี่ยวกบัการออกกฎหมายในระดบัรอง ร่างกฎหมายฯ (ฉบบัทีส่อง) ของ

พรรคประชาธปิตัยก์าํหนดใหค้งเป็นอาํนาจของรฐั 
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รา่ง พ.ร.บ. วา่ดว้ยการกาํหนดขัน้ตอนและวธิกีารในการจดัทาํหนงัสอืสญัญาระหวา่ง

ประเทศ พ.ศ. .... ฉบบัปจัจุบนัที่กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอเข้าสู่การประชุม

คณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาขอความเหน็ชอบในเดอืนกุมภาพนัธ ์2553 ซึง่คณะรฐัมนตรมีี

มตเิหน็ชอบร่างกฎหมายฯ ดงักล่าว โดยส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานดา้นนิตบิญัญตัิ

พจิารณา และส่งใหร้ฐัสภาพจิารณาเมื่อเดอืนพฤษภาคม 2553  ปจัจุบนัรอการพจิารณา

เหน็ชอบจากรฐัสภา รา่งกฎหมายฯ ฉบบัน้ีมรีายละเอยีดโดยทัว่ไปเหมอืนกบัร่างกฎหมายฯ 

ฉบบัแรกของรฐับาลสุรยุทธ ์ยกเวน้มกีารตดัเน้ือหาเกี่ยวกบัหนังสอืสญัญาในการกูเ้งนิที่

ไมไ่ดก้ําหนดใหเ้ป็นหนังสอืสญัญาระหวา่งประเทศในร่างกฎหมายฯ ฉบบัแรกของรฐับาล

สุรยุทธอ์อกไปจากร่างกฎหมายฯ ฉบบัปจัจุบนั ทําใหห้นังสอืสญัญากูเ้งนิหรอืคํ้าประกนั

เงนิกู้ที่ทําขึน้โดยรฐับาลไทยอาจเขา้ข่ายเป็นหนังสอืสญัญาที่ต้องดําเนินการจดัทําตาม

ขัน้ตอนและวธิกีารภายใต้ร่างกฎหมายฯ ฉบบัปจัจุบนั   อย่างไรกต็าม เน้ือหาในร่าง

กฎหมายฯ ฉบบัปจัจุบนักย็งัไมม่กีารกาํหนดความหมายของหนงัสอืสญัญาใหช้ดัเจน และ

ไมม่กีารกาํหนดหลกัเกณฑใ์ดๆ ในการพจิารณาวา่หนังสอืสญัญาประเภทใดตอ้งขอความ

เหน็ชอบจากรฐัสภาก่อน  

นอกจากน้ี รา่งกฎหมายฯ ฉบบัปจัจุบนัใหอ้ํานาจแก่ฝา่ยบรหิารในการดาํเนินการ

จดัทาํหนังสอืสญัญาตามขัน้ตอนต่างๆ ทีก่ฎหมายกําหนดไว ้ แต่ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการ

เปิดเผยขอ้มลู การจดัทาํกรอบการเจรจา การศกึษาผลกระทบและการเยยีวยาผลกระทบ  

และการรบัฟงัความคิดเห็น ฯลฯ ยงัมคีวามไม่ชดัเจนและบงัคบัใช้กับหนังสือสญัญา

หลากหลายประเภทเกนิไป  ทาํใหห้น่วยงานราชการมภีาระในการปฏบิตัติามขัน้ตอนเหล่าน้ี

มากเกนิไป จงึไม่สามารถจดัสรรงบประมาณ และเวลาใหก้บัหนังสอืสญัญาทีม่คีวามสาํคญั

จรงิๆ ไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละเหมาะสม 

ปัญหาและผลกระทบอนัเน่ืองมาจากรฐัธรรมนูญฯ มาตรา 190 

การบงัคบัใชม้าตรา 190 มขีอ้ดใีนแงท่ีช่่วยลดการแทรกแซงทางการเมอืงสาํหรบั

การเจรจาในลกัษณะของการเรง่รดัใหม้กีารสรุปการเจรจาเพือ่ทีจ่ะนําความตกลงไปขยายผล

ทางการเมอืงโดยไมไ่ดไ้ตร่ตรองในรายละเอยีดถงึผลด ีผลเสยีของหนังสอืสญัญาแต่ละฉบบั

อยา่งละเอยีดถีถ่ว้น  นอกจากน้ีแลว้ มาตรา 190 ยงัทาํใหอ้งคก์รเอกชนและประชาชนทัว่ไป

มคีวามสนใจและตื่นตวัในการเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการและขัน้ตอนในการจดัทํา

หนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศมากขึน้    

อย่างไรก็ด ี ความคลุมเครอืของมาตรา 190 ได้ก่อให้เกิดปญัหาในทางปฏบิตั ิ

เน่ืองจากยงัไมม่เีกณฑห์รอืกรอบการพจิารณาทีช่ดัเจนในการตคีวามหนังสอืสญัญาทีต่อ้ง
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ไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัสภาตามมาตรา 190 วรรคสอง กอปรกบัปจัจุบนัยงัไมม่กีฎหมาย

ว่าดว้ยการกําหนดขัน้ตอนและวธิกีารทําหนังสอืสญัญาระหว่างประเทศมาบงัคบัใช ้การ

ดําเนินการใหเ้ป็นไปตามกระบวนการและขัน้ตอนของการจดัทําหนังสอืสญัญาประเภท

ต่างๆ โดยเฉพาะหนังสอืสญัญาที่เกี่ยวกบัการค้าและการลงทุนจงึเกิดความไม่ชดัเจน

ตัง้แต่ขัน้ตอนของการตีความหนังสอืสญัญาที่ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากรฐัสภาตาม

มาตรา 190 วรรคสอง ความไม่ชดัเจนในการจดัทํากรอบการเจรจาว่าตอ้งมขีอบเขตและ

รายละเอยีดอย่างไร การรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนว่าต้องครอบคลุมกลุ่มผูม้สี่วน

ไดเ้สยีมากน้อยเพยีงใด อกีทัง้ข ัน้ตอนการเสนอขอความเหน็ชอบจากรฐัสภาทีเ่กดิความ

ล่าช้าในหลายกรณี อาท ิการรอการเปิดประชุมสภาในช่วงที่มสีถานการณ์วุ่นวายทาง

การเมอืงตัง้แต่ปี 2550 ถึงปจัจุบนั จํานวนเรื่องทีร่อการพจิารณาในสภาที่มจีํานวนมาก 

เป็นตน้ 

ผลกระทบจากปญัหาในทางปฏบิตัทิาํใหก้ารดาํเนินการจดัทาํความตกลงในหลาย

ประเภทเกดิความชะงกังนั ไมม่คีวามคบืหน้าเท่าทีค่วรตัง้แต่ปี 2550 เป็นตน้มา อาท ิการ

จดัทาํสนธสิญัญา BITs (Bilateral Investment Treaties)    การจดัทาํอนุสญัญาภาษซีอ้น   

การบงัคบัใชค้วามตกลง JTEPA (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement) การ

ลงนามความตกลงในการประชุมรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซียนของประเทศไทย การจดัทํา

ความตกลงยอมรบัรว่ม เป็นตน้  อกีทัง้หน่วยงานเจา้ของเรือ่งเกรงความผดิพลาดทีอ่าจจะ

เกดิขึน้ดงักรณีแถลงการณ์ร่วมไทย-กมัพชูา ทีท่าํใหเ้จา้หน้าทีก่ระทรวงการต่างประเทศสี่

ราย รวมถงึปลดักระทรวงและอธบิดกีรมสนธสิญัญาและกฎหมายถูกกล่าวโทษว่าละเวน้

ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึง่มโีทษทัง้ทางอาญาและ

ทางวนิัย ทําใหเ้ป็นภาระหนักของกระทรวงการต่างประเทศในการตคีวามหนังสอืสญัญา 

และของรฐัสภาในการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในเกอืบทุกความตกลง จงึเกดิความล่าชา้

ในขัน้ตอนการดําเนินการของทัง้สองหน่วยงาน นอกจากน้ีความไม่พรอ้มของรฐัสภาใน

การรบับทบาทในการตรวจสอบหนังสอืสญัญาทาํใหก้ารกลัน่กรองหนังสอืสญัญาของฝา่ย

บรหิารไมม่ปีระสทิธภิาพ การทีป่ระเทศไทยลงนามบงัคบัใชค้วามตกลงล่าชา้กวา่ประเทศ

อื่นสง่ผลใหผู้ป้ระกอบการไทยเสยีเปรยีบในการใชส้ทิธปิระโยชน์ภายใตค้วามตกลงแต่ละ

ประเภทดงัเช่นที่เกิดขึ้นมาแล้วในกรณีของความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกบั

เกาหลใีตเ้ป็นตน้ 
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ข้อเสนอแนะ 

การศกึษาน้ีพบว่า มาตรา 190 มทีัง้ผลดแีละผลเสยีต่อกระบวนการจดัทําหนังสอื

สญัญาของประเทศไทย  ผลดคีอื กระบวนการในการจดัทาํหนังสอืสญัญาระหวา่งประเทศ

มคีวามชดัเจนและรดักุมมากขึน้กว่าเดมิ ทําให้การใช้ความตกลงระหว่างประเทศเป็น

เครือ่งมอืทางการเมอืงของฝา่ยบรหิารทาํไดย้ากขึน้  นอกจากน้ีแลว้ มาตราดงักล่าวกเ็ปิด

โอกาสใหภ้าคประชาชนมคีวามตื่นตวัในประเดน็ของการจดัทาํหนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศ

ของภาครฐัมากขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนั ความคลุมเครอืของบทบญัญตัขิองมาตรา 190 กอปร

กบัคดคีวามต่างๆ ทีส่บืเน่ืองจากความคลุมเครอืนัน้ ทาํใหเ้จา้หน้าทีข่องภาครฐั รวมทัง้ฝา่ย

บรหิาร เชน่ คณะรฐัมนตร ีเกรงทีจ่ะถูกกล่าวหาในกรณีทีต่คีวามนิยามของหนังสอืสญัญา

ตามวรรคสองในมุมแคบ จึงมกีารส่งหนังสอืสญัญาเกือบทุกประเภทเข้ารฐัสภาไม่ว่า

หนังสอืสญัญานัน้จะมผีลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือสงัคม หรอืงบประมาณของประเทศ

อย่างมนีัยสาํคญั หรอือย่างกวา้งขวางหรอืไม่  ภาระทัง้หมดจงึตกอยู่กบัสมาชกิรฐัสภาที่

ตอ้งสิน้เปลอืงเวลาในการพจิารณาหนังสอืสญัญาจํานวนมากทีต่นเองกไ็ม่มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจมากนัก และเป็นภาระต่อเจา้หน้าทีข่องรฐัทีต่อ้งชีแ้จงขอ้ซกัถามของสมาชกิรฐัสภา  

ซึ่งส่วนมากแล้วประเด็นที่มกีารซกัถามก็มไิด้เกี่ยวขอ้งกบัหนังสอืสญัญาที่ต้องพจิารณา

เทา่ใดนกั การอนุมตัหินงัสอืสญัญาของรฐัสภาทีผ่า่นมาจงึเป็นไปในลกัษณะของ “ตรายาง” 

เสยีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผดิเจตนารมณ์ของมาตรา 190 ที่ต้องการใหฝ้่ายนิตบิญัญตัเิขา้มามี

บทบาทในการกลัน่กรองการจัดทําหนังสือสัญญาบางประเภทของฝ่ายบริหารที่มี

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมในวงกวา้งเทา่นัน้     

ทางออกของปญัหาดงักล่าวคอื การจํากดัประเภทของหนังสอืสญัญาที่ต้องเขา้

กระบวนการและขัน้ตอนทีก่ําหนดไวใ้นมาตรา 190 และการกําหนดขัน้ตอนและวธิกีารใน

การดาํเนินการทาํหนงัสอืสญัญาทีเ่หมาะสมสาํหรบัหนงัสอืสญัญาทีม่รีปูแบบและสาระสาํคญั

ทีห่ลากหลาย 

การแก้ไขมาตรา 190 

คณะผูว้จิยัมคีวามเหน็วา่ จาํเป็นตอ้งมกีารแกไ้ขมาตรา 190 เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจน

เกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัใินการจดัทาํหนงัสอืสญัญาสาํหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐั ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  แก้ไขวรรคหา้แห่งมาตรา 190 เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนว่า กฎหมายว่าด้วย

การกาํหนดขัน้ตอนและวธิกีารในการจดัทาํหนงัสอืสญัญาฯ สามารถกาํหนดกรอบประเภท

ของสญัญาตามวรรคสองได้  เพื่อป้องกนัมใิหม้ปีญัหาการร้องเรยีนต่อศาลรฐัธรรมนูญ

ภายหลงัที่มีการตรากฎหมายฉบับน้ีแล้วว่า  กฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติที่ขดักับ



 รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบัที ่88 เดอืนพฤศจกิายน 2553  
 การศกึษาผลกระทบของมาตรา 190 แหง่รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  

วา่ดว้ยการจดัทาํหนังสอืสญัญาระหวา่งประเทศต่อการคา้และการลงทุนของประเทศไทย 
 

14 

รฐัธรรรมนูญเน่ืองจากรฐัธรรมนูญมไิดก้าํหนดใหม้กีารจาํกดัประเภทของหนังสอืสญัญาใน

กฎหมายลกู   

(ข)  แก้ไขขอ้กําหนดในการรบัฟงัความคดิเหน็จาก “ประชาชน” เพราะเป็นคําที่

กวา้งมาก โดยอาจเปลีย่นเป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีโดยตรง เพือ่ใหก้ารรบัฟงัความคดิเหน็ของ

หนงัสอืสญัญาแต่ละฉบบันัน้มวีงทีก่วา้งหรอืแคบตามสาระสาํคญัในหนงัสอืสญัญานัน้ๆ 

(ค)  แก้ไขวรรคสี่ที่มกีารแยกขัน้ตอนการลงนามออกจากขัน้ตอนในการแสดง

เจตนาผูกพนั  โดยอาจตดัขอ้ความทีอ่้างองิถงึการลงนามออก  ซึ่งจะมผีลทําใหห้นังสอื

สญัญาทีเ่ขา้มาตรา 190 ทัง้หมด ตอ้งมกีารขอความเหน็ชอบจากรฐัสภาก่อนการแสดงเจตนา

ผกูพนั ไมว่า่หนังสอืสญัญาดงักล่าวจะมกีารแยกขัน้ตอนในการลงนามกบัการใหส้ตัยาบนั

หรอืไมก่ต็าม  

การกาํหนดนิยามของมาตรา 190 วรรคสอง 

คณะผูว้จิยัมคีวามเหน็วา่  โมเดลทีเ่หมาะสมกบัสภาพและโครงสรา้งการเมอืงของ

ประเทศไทยนัน้ ควรมกีารกําหนดกรอบนิยามของหนังสอืสญัญาตามมาตรา 190 บางส่วน

ไวใ้นกฎหมายลกู เพือ่ใหค้วามหมายแคบลงกวา่ในรฐัธรรมนูญโดยใหอ้ํานาจแก่ฝา่ยบรหิาร

ในการทาํหนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศทีไ่มม่ลีกัษณะทีเ่ป็นหนังสอืสญัญาระหวา่งประเทศ

ตามอนุสญัญากรุงเวยีนนาฯ  รวมทัง้หนังสอืสญัญาทีม่ลีกัษณะทีเ่ป็นความตกลงระหว่าง

ฝา่ยบรหิาร ซึง่อาจหมายถงึหนงัสอืสญัญาระหวา่งหน่วยงานราชการในระดบักรม เป็นตน้ 

การกาํหนดนิยามในรายละเอยีดเพิม่เตมิเพือ่ใหก้ระบวนการในการกลัน่กรองมคีวามยดืหยุ่น

ในระดบัหน่ึง  โดยมกีรมสนธสิญัญาและกฎหมายเป็นผูใ้หค้าํปรกึษาแก่หน่วยงานราชการ

เชน่ในปจัจุบนั และมศีาลรฐัธรรมนูญเป็นผูช้ีข้าดกรณีทีม่กีารรอ้งเรยีน   

นอกจากน้ีแลว้  สาํหรบัหนงัสอืสญัญาทีต่อ้งผา่นการพจิารณานัน้  กอ็าจแบ่งย่อย

อกีเป็นสองประเภท คอื หนังสอืสญัญาทีร่ฐัสภาจะตอ้ง “พจิารณา” ความตกลงการคา้เสรี

ซึง่มผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อเศรษฐกจิไทย และหนังสอืสญัญาทีร่ฐัสภา “รบัทราบ” 

เทา่นัน้ เชน่ หนงัสอืสญัญาทีม่รีปูแบบเป็นมาตรฐาน อาท ิความตกลงทวภิาคดีา้นการบนิ 

หรอือนุสญัญาภาษซีอ้น  

ส่วนการกําหนดนิยามของหนังสอืสญัญาตามมาตรา 190 ใหแ้คบลงในกฎหมาย

วา่ดว้ยขัน้ตอนและวธิกีารทาํหนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศนัน้ สามารถดาํเนินการไดโ้ดย

กาํหนดหลกัเกณฑห์รอืเงือ่นไขทีเ่ป็นรปูธรรมในการพจิารณาวา่หนงัสอืสญัญาใดเป็นหนงัสอื

สญัญาตามวรรคสอง  คณะผูว้จิยัเสนอแนวทางในการจํากดันิยามของคําว่าหนังสอืสญัญา

ตามมาตรา 190 วรรคสองในกฎหมายลูกว่าดว้ยขัน้ตอนและวธิกีารในการทําหนังสอืสญัญา

ระหวา่งประเทศดงัต่อไปน้ี 
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(ก)  ตกีรอบนิยามของหนังสอืสญัญาวา่หมายถงึหนังสอืสญัญาตามหลกัเกณฑใ์น

อนุสญัญากรุงเวยีนนาว่าดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา ค.ศ. 1969 และอนุสญัญากรุงเวยีนนา

ว่าดว้ยกฎหมายสนธสิญัญาระหว่างรฐักบัองค์การระหว่างประเทศหรอืระหว่างองค์การ

ระหว่างประเทศ ค.ศ. 1986  ทัง้น้ี เพื่อทีจ่ะตดัปญัหาการถกเถยีงกนัในส่วนของมาตรา 190 

ในกรณีทีเ่อกสารมใิชห่นงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศตามนิยามดงักลา่ว เชน่ สญัญาสมัปทาน

ระหวา่งรฐักบัเอกชน  สญัญาเงนิกูข้องรฐัจากธนาคารเอกชนในต่างประเทศ  หนังสอืสญัญา

ทีแ่สดงเจตนาฝา่ยเดยีว ซึง่มคีาํวนิิจฉยัทีเ่ป็นมาตรฐานสากลอยูม่ากมายทีส่ามารถอา้งองิได ้ 

(ข)  ตกีรอบนิยามของหนงัสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบดา้นการคา้สนิคา้ การบรกิารและ

การลงทุนทีม่ากไปกวา่พนัธกรณีทีใ่หไ้วใ้นองคก์ารการคา้โลก และใหค้วามหมายของหนงัสอื

สญัญาทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอย่างกวา้งขวาง 

โดยการกําหนดหวัขอ้หลกัๆ เช่น ประเด็นที่เกี่ยวกบัทรพัย์สนิทางปญัญา สิง่แวดล้อม 

แรงงาน  หรอืสทิธมินุษยชนในลกัษณะทีไ่ดม้กีารเสนอในร่างกฎหมายของ FTA Watch 

ทัง้น้ี ใหค้ณะรฐัมนตรสีามารถประกาศกาํหนดประเภทของหนงัสอืสญัญาเพิม่เตมิไดเ้พือ่เป็น

การใหค้วามยดืหยุ่นในการปฎบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายบรหิาร และเพือ่เปิดใหม้กีารปรบัเปลีย่น

นิยามไดต้ามความเหมาะสม เช่นในกรณีทีม่แีนวทางในการวนิิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญ

เพิม่เตมิในภายหลงั  

(ค) ตกีรอบนิยามของหนงัสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบต่องบประมาณของประเทศอย่าง

มนีัยสาํคญั โดยอาจกําหนดวงเงนิขัน้ตํ่าของค่าใชจ้่ายทีร่ฐัจะตอ้งผกูพนัตามหนังสอืสญัญา 

ที่ยงัไม่ได้บรรจุไว้ในงบประมาณประจําปี โดยให้คณะรฐัมนตรสีามารถประกาศกําหนด

ประเภทหรอืลกัษณะของหนังสอืสญัญาที่มผีลกระทบต่องบประมาณอย่างมนีัยสําคญั

เพิม่เตมิดงัเชน่ในขอ้ (ข)  

(ง) กาํหนดลกัษณะของหนงัสอืสญัญาทีไ่มต่อ้งผา่นการพจิารณาของรฐัสภา เช่น 

ในกรณีของประเทศญีปุ่น่ทีร่ะบุไวว้า่ การจดัทาํหนังสอืสญัญาทีเ่กีย่วกบักฎ กตกิาทีก่ําหนด

ขึน้มาเพื่อรองรบัขอ้ผูกพนัตามหนังสอืสญัญาที่ได้รบัการอนุมตันิัน้เป็นอํานาจของฝ่าย

บรหิารโดยตรง   

การกาํหนดขัน้ตอนและวิธีการในการจดัทาํหนังสือสญัญาระหว่างประเทศ 

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกําหนดขัน้ตอนและวธิกีารในการจดัทําหนังสอืสญัญา

ระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ฉบบัที่ส่งให้รฐัสภาพจิารณาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 น้ีได้

จําแนกหนังสอืสญัญาออกเป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่มหนังสอืสญัญาที่ไทยมสี่วนร่วมในการ

เจรจาและกลุ่มทีไ่ทยไม่มสี่วนร่วมในการเจรจา ซึง่หมายถงึการเขา้เป็นภาคใีนสนธสิญัญา

หรอือนุสญัญาพหุภาคเีป็นหลกั ทัง้น้ี  อาจพจิารณาเพิม่เตมิกลุ่มหนังสอืสญัญาทีเ่ป็นแบบ
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มาตรฐานเพือ่กาํหนดขัน้ตอนและวธิกีารในการจดัทาํหนงัสอืสญัญาทีเ่หมาะสมอกีดว้ย เช่น 

ในกรณีของกลุ่มหนังสอืสญัญาที่เป็นมาตรฐานอาจกําหนดให้ไม่ต้องจดัทํากรอบในการ

เจรจาทุกครัง้ หากแต่เป็นการจดัทํากรอบการเจรจาครัง้เดยีวโดยมรีายชื่อของประเทศทีจ่ะ

จดัทําหนังสอืสญัญาในช่วงสีปี่ขา้งหน้า ในลกัษณะที่คลา้ยคลงึกบัรูปแบบของกรอบการ

เจรจา สนธสิญัญาการสง่เสรมิและคุม้ครองการลงทุนทีก่ระทรวงการต่างประเทศไดจ้ดัทํา

ขึน้มาซึง่อยูใ่นขัน้ตอนของการรอความเหน็ชอบจากรฐัสภาอยู ่  

นอกจากการจาํแนกกลุม่ของหนงัสอืสญัญาเพือ่กาํหนดขัน้ตอนและวธิกีารจดัทาํที่

แตกต่างกนัตามลกัษณะของหนังสอืสญัญาในแต่ละกลุ่มแลว้ ร่างกฎหมายดงักล่าวจะตอ้ง

พยายามแกไ้ขประเดน็ปญัหาในทางปฏบิตัอิื่นๆ ดว้ย เชน่  

•  คณะผูว้จิยัเหน็วา่ควรมกีารระบุขอ้ยกเวน้ในการเปิดเผยขอ้มลูในกรณีทีจ่าํเป็น

ทีห่นังสอืสญัญามเีน้ือหาสาระทีเ่ป็นความลบั หรอืในกรณีทีต่้องมกีารลงนาม

เพื่อยอมรบัความตกลงและผูกพนัความตกลงก่อนทีจ่ะเปิดเผยรายละเอยีดของ

ความตกลงได ้ นอกจากน้ีแล้ว การเปิดเผยขอ้มลูนัน้มใิช่การใหป้ระชาชนได้

อ่านร่างความตกลงทัง้ฉบบั เน่ืองจากเน้ือหาสาระและภาษาทางกฎหมายทีใ่ช้

มคีวามซบัซ้อนทําใหค้นทัว่ไปอ่านแล้วไม่สามารถทําความเขา้ใจได้ง่ายนัก  

การเปิดเผยขอ้มลูจงึควรหมายถงึการสรุปสาระสาํคญัของขอ้ตกลงทีจ่ะส่งผล

กระทบต่อสทิธแิละภาระหน้าทีข่องภาครฐัและเอกชน 

•  กฎหมายลูกควรระบุรูปแบบของการรบัฟงัความคดิเหน็ทีอ่าจแตกต่างกนัใน

แต่ละขัน้ตอนของการจดัทาํหนังสอืสญัญา เช่น การรบัฟงัความคดิเหน็ในช่วง

ของการทํากรอบสญัญาอาจจํากดัเฉพาะสาํหรบัผูท้ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ

และเกี่ยวขอ้งกบัสาระสําคญัของหนังสอืสญัญาโดยตรง  ในขณะทีก่ารรบัฟงั

ความคดิเหน็ก่อนมกีารผกูพนันัน้  อาจมผีูเ้ขา้รว่มประชุมทีห่ลากหลายมากขึน้  

นอกจากน้ีแล้ว ควรมกีารพจิารณาว่าภาครฐัควรจดัตัง้หน่วยงานที่มคีวาม

เชี่ยวชาญในการจดัการประชุมเพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ขึ้นมาหรอืไม่ เพราะ

ตามสภาพความเป็นจรงิ ทุกวนัน้ีหน่วยงานราชการทุกแหง่กม็กีารดาํเนินการ

เพื่อรบัฟงัความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ มากมายไม่ว่ากฎหมายจะ

กําหนดไวห้รอืไมก่ต็าม  หน่วยงานกลางดงักล่าวสามารถใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบั

กระบวนการและขัน้ตอนที่เป็นมาตรฐานในการจัดเวทีความคิดเห็นที่มี

ประสทิธภิาพ อย่างไรกด็ ีคณะผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า  หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ยงัคงต้องมบีทบาทสําคญัในการจดัทําการรบัฟงัความคดิเหน็เน่ืองจากเป็น

หน่วยงานทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัหนังสอืสญัญาทีเ่สนอมากทีสุ่ด และ

เป็นผูท้ีจ่ะตอ้งนําขอ้คดิเหน็เหลา่นัน้ไปปฏบิตั ิ  



 รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบัที ่88 เดอืนพฤศจกิายน 2553  
  การศกึษาผลกระทบของมาตรา 190 แหง่รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  

 วา่ดว้ยการจดัทาํหนังสอืสญัญาระหวา่งประเทศต่อการคา้และการลงทุนของประเทศไทย 
 

17 

การเยียวยา 

การศึกษาน้ีพบว่า การเยียวยาภายใต้กองทุน FTA ที่ได้จัดตัง้ขึ้นมาไม่มี

ประสทิธภิาพในการแก้ไขปญัหาของภาคธุรกจิได ้ คณะผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า โครงสรา้ง

องคก์รในปจัจุบนัไม่สามารถบรรลุเป้าประสงคใ์นการเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบเน่ืองจาก

ขอ้จํากดัของกรอบอํานาจหน้าทีข่องหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ  ทัง้น้ีอาจจําเป็นตอ้งมกีารตรา

กฎหมายวา่ดว้ยการเยยีวยาภาคอุตสาหกรรมหรอืธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปิดเสรี

ทางการคา้และการลงทุนขึน้มา  เพือ่ใหก้ารดาํเนินการในการชว่ยเหลอืภาคเอกชนมลีกัษณะ

บูรณาการ  เป็นเอกภาพและสอดคล้องกนั  แทนที่จะเป็นในลกัษณะที ่“ต่างคนต่างทํา” 

ดงัเชน่ในกรณีทีเ่กีย่วกบัราคาสนิคา้เกษตรน้ี ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กก็าํลงัจะมกีารจดัตัง้กองทุนพยุงราคาสนิคา้เกษตรขึน้มา ในขณะทีก่ระทรวงเกษตรฯ เอง

กม็กีองทุนรวมเพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกรอยู่แลว้ ทัง้น้ี ในเบือ้งตน้อาจพจิารณาใหอ้นุกรรมการ

กาํกบัการเจรจาการคา้เสรทีีจ่ดัตัง้ขึน้มาภายใตค้ณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิ (กนศ.) เป็น

ผูร้บัผดิชอบประเดน็เรือ่งการเยยีวยาก่อนทีจ่ะมกีารตรากฎหมายกไ็ด ้

โครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม 

เน่ืองจากประเทศไทยมกีารจดัทําหนังสอืสญัญาระหว่างประเทศจํานวนมากซึ่ง
ต้องผ่านการพจิารณาของรฐัสภา จงึควรมกีารจดัตัง้คณะทํางานภายใต้คณะกรรมาธกิาร
รฐัสภาขึน้มาชุดหน่ึงโดยมกีรรมการผูท้รงคุณวุฒทิีม่าจากภาคเอกชน ภาควชิาการและ
ประชาสงัคมจํานวนหน่ึงเพือ่ทาํหน้าทีใ่นการกลัน่กรองหนังสอืสญัญา ซึง่รวมถงึการจดัทํา
ขอ้เสนอแนะในสว่นของการวางขัน้ตอนและกระบวนการในการกลัน่กรองหนังสอืสญัญาของ
รฐัสภาทีเ่ป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ศกึษาวเิคราะหผ์ลด ีผลเสยีของขอ้ผกูพนัที่
กําหนดในหนังสอืสญัญาระหว่างประเทศซึ่งต้องมกีารพจิารณาเพิม่เตมิจากการศกึษาที่
ฝา่ยบรหิารไดจ้ดัทาํขึน้มาแลว้เพือ่ใหม้คีวามรอบคอบและสมบรูณ์มากขึน้ 

ในการปฏบิตัภิารกจิของคณะกรรมาธกิารชุดน้ีจะตอ้งมหีน่วยงานทีเ่ขา้มาสนับสนุน
การทํางานซึง่มหีน้าทีใ่นการเกบ็รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง หน่วยงานน้ีอาจ
อยู่ภายใต้สํานักเลขาธกิารรฐัสภา หน่วยงานดงักล่าวจําเป็นต้องมนีักเศรษฐศาสตร์ นัก
กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ ตลอดจนผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น ซึง่มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ
เกี่ยวกบัการทําหนังสอืสญัญาระหว่างประเทศทัง้ในมติิของกระบวนการ ขัน้ตอน และ
สาระสาํคญัทางเศรษฐกจิและสงัคมในหนงัสอืสญัญา ดงันัน้ หน่วยงานน้ีอาจจาํเป็นจะตอ้ง
จดัตัง้ขึน้ในรปูแบบขององคก์ารมหาชนซึง่มคีวามยดืหยุน่ในการกาํหนดอตัราค่าตอบแทน
ของพนกังานไดม้ากกวา่หน่วยงานภาครฐั   



 รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบัที ่88 เดอืนพฤศจกิายน 2553  
 การศกึษาผลกระทบของมาตรา 190 แหง่รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  

วา่ดว้ยการจดัทาํหนังสอืสญัญาระหวา่งประเทศต่อการคา้และการลงทุนของประเทศไทย 
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การดาํเนินการต่อไป 

การศกึษาน้ีชีใ้หเ้หน็วา่  การมมีาตรา 190 เป็นสิง่ทีด่เีน่ืองจากทําใหก้ระบวนการใน
การทาํหนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศมขีัน้ตอนทีเ่ป็นระบบและมกีารตรวจสอบถ่วงดุลทาํให้
มคีวามรอบคอบ  อยา่งไรกด็ ี กระบวนการและขัน้ตอนดงักลา่วยงัมคีวามไมช่ดัเจน  สว่น
หน่ึงเกดิจากความคลุมเครอืของบทบญัญตัขิองมาตรา 190 ซึง่จาํเป็นตอ้งมกีารแกไ้ข และ
อกีสว่นหน่ึงเกดิจากการขาดกระบวนการและขัน้ตอนในการจดัทาํหนังสอืสญัญาทีช่ดัเจน
และมีประสิทธิภาพ  ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเชิง
ประจกัษ์เกี่ยวกบักระบวนการและขัน้ตอนในการจดัทําหนังสอืสญัญาในรายละเอยีดใน
ระดบัของการปฏบิตั ิทัง้กระบวนการกลัน่กรอง การพจิารณา การอนุมตัขิองรฐัสภา การรบั
ฟงัความคดิเหน็จากกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยี การทําประชาพจิารณ์กบัประชาชนในวงกวา้ง  
รวมถงึการศกึษาวเิคราะหว์ธิกีารในการประสานงานและการดําเนินการของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทัง้ในสว่นของระบบ งบประมาณ บุคลากร ฯลฯ  โดยอาจศกึษาประสบการณ์จาก
ประเทศที่มรีะบอบการเมอืงและกระบวนการในการจดัทําหนังสอืสญัญาที่คล้ายคลงึกบั
ประเทศไทย เช่น ประเทศเกาหลใีต ้หรอืฝรัง่เศส การศกึษาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ทัง้ฝา่ยบรหิารและฝา่ยนิตบิญัญตั ิรวมทัง้หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง   
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