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ลําดับเหตุการณ 
การเสนอราง พรบ.การจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ พ.ศ.... 

 
กอนหนา ส.ค. 50  บอยครั้งที่เจตนารมณของมาตรา ๒๒๔ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ถูกบิดเบือนเพื่อเรงการเจรจาและ

จัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศโดยไมผานรัฐสภา ไมมีการศึกษาผลกระทบตางๆ และไมมีการมี
สวนรวมของประชาชน 

29 มี.ค. 50  มูลนิธิเพื่อผูบริโภค และมูลนิธิขาวขวัญ รองศาลปกครองใหระงับการใชอํานาจทางปกครองของ
คณะรัฐมนตรีที่มี พล.อ.สุรยุทธ จุลลานนท เปนนายกรัฐมนตรีในการไปลงนามความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน อยางไรก็ตาม ตอมา ศาลปกครองชี้วา คดีดังกลาวไมอยูในอํานาจพิพาทของศาล
ปกครอง 

7 พ.ค. 50 กลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช) ไดสงจดหมาย 170 ฉบับไปยังบุคคล
และองคกรตางๆรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวป ๒๕๔๙ ซึ่งมีหนาที่พิจารณาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม (สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ศาลตุลาการรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ 100 คน) เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงแกไขมาตรา ๑๘๖ วาดวยการหนังสือสัญญาระหวาง
ประเทศในขณะนั้น 

13 พ.ค. 50  เอฟทีเอ ว็อทช จัดกิจกรรมขี่จักรยานรณรงค เสนอแนะการปรับปรุงแกไขสาระที่วาดวยการทําหนังสือ
สัญญาระหวางประเทศในรัฐธรรมนูญ 

24 ส.ค. 50  รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลบังคับใช ในมาตรา ๑๙๐ ใหการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศเรื่อง
ขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคาหรือการลงทุนอยางมี และกําหนดใหมี
กฎหมายลูกภายในระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตประกาศใชรัฐธรรมนูญ 

26 พ.ย. 51 รศ.สุริชัย หวันแกว สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและคณะในขณะนั้นไดยื่นรางพ.ร.บ.การจัดทํา
หนังสือสัญญาระหวางประเทศ พ.ศ... ฉบับประชาชน เขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

13 มี.ค. 51 เอฟทีเอ ว็อทช และภาคีเครือขาย เปดแถลงขาว "ปฏิบัติการผลักดัน พ.ร.บ.การจัดทําหนังสือสัญญา
ระหวางประเทศ พ.ศ...ฉบับประชาชน" และยื่นหนังสือถึงนายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ พรอมจัดกิจกรรมรณรงคเริ่มรวบรวม 10,000 รายช่ือเพื่อเสนอกฎหมาย 

26 ธ.ค. 51  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดความเห็นและขอเสนอแนะเรื่องขั้นตอนและวิธีการ
จัดทําหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ ตามมาตรา ๑๙๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งรางกฎหมายฉบับภาคประชาชนไดปรับแกตาม
คําแนะนําของสภาที่ปรึกษาฯ  

26 ก.พ. 52 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญา พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหเสนอสภา
ผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 

18 มี.ค. 52  เอฟทีเอ ว็อทช นําโดย นายจักรชัย โฉมทองดี ไดยื่นรายชื่อประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน 10,378 คน 
ที่รวมกันเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติวาดวยการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ พ.ศ. .... เสนอ



 2

ตอ รองประธานสภาผูแทนราษฎร (นายสามารถ แกวมีชัย) และไดขอใหมีการชะลอการพิจารณารางของ
รัฐบาลเพื่อใหรางของภาคประชาชนไดเขารับการพิจารณาในคราวเดียวกันดวย 

18 มี.ค. 52 นายกรัฐมนตรี (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ยอมถอน ราง พ.ร.บ.ขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญา หลัง
ฝายคานรุมคัดคานนานกวา 5 ช่ัวโมง โดยเฉพาะประเด็นการยกเวนสัญญากูเงินและการค้ําประกันเงินกู
ไมตองผานรัฐสภาซึ่งอาจจะขัดตอรัฐธรรมนูญ 

25 มิ.ย. 52  เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดทําหนังสือไดมีหนังสือ ที่ สผ ๐๐๑๔/๗๘๙๖ แจงวา ประธานรัฐสภา
ปฏิเสธคําขอภาคประชาชนในการยื่นเสนอกฎหมาย โดยวินิจฉัยวา “หลักการของรางพระราชบัญญัติ
การจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ พ.ศ. .... ไมเขาเงื่อนไขในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย หรือหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย” ทั้งแจงให
ทําการแกไขปรับปรุงรางพระราชบัญญัติใหเปนไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือ
หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ของรัฐธรรมนูญฯ และจัดใหประชาชนเขาช่ือใหมอีกครั้งหนึ่ง 

25 มิ.ย. 52 เอฟทีเอ ว็อทช ไดทําหนังสือขอเขาพบประธานรัฐสภาเพื่อขอคําอธิบายเหตุผลที่ปฏิเสธ 
29 มิ.ย. 52 ประธานรัฐสภามีหนังสือแจงวา ไมวางใหพบ 
9 ก.ค. 52  เอฟทีเอ ว็อทช ทําหนังสือสอบถามประธานรัฐสภา และเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ใหช้ีแจงเหตุผลวา

ราง พรบ. ฉบับดังกลาวไมเขาเงื่อนไขในหมวด ๓ สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย  และหมวด  ๕ 
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยอยางไร และตองรวบรวมรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกตั้งเพื่อเสนอกฎหมายฉบับใหมอีกครั้งหนึ่ง จะตองยกรางกฎหมายที่มีหลักการเงื่อนไขลักษณะ
อยางใดจึงจะเปนไปตามหมวด ๓ หรือหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญฯ 

23 ก.ค. 52  เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดมีหนังสือ ที่ สผ.๐๐๑๔/๘๙๙๗ ลง แจงเหตุผลของการปฏิเสธซึ่งแตกตาง
ไปวา “รางพระราชบัญญัติการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ พ.ศ. .... นี้ มีสาระเกี่ยวกับการ
กําหนดวิธีการ ขั้นตอนในการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ หมวด ๙ วาดวย
คณะรัฐมนตรี ตองดําเนินการจัดทํากฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป นับแต
วันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา แสดงใหเห็นวา การจัดทํากฎหมายเรื่องนี้เปนหนาที่ของคณะรัฐมนตรี
เทานั้น และแมวาเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติบางสวนจะเกี่ยวของกับการจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน ซึ่งเปนเรื่องการมีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชนก็ตาม แตเนื้อหาใน
ภาพรวมของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนการกําหนดกระบวนการและนโยบายสาธาณะของรัฐ ดังนั้น 
รางพระราชบัญญัติดังกลาวจึงไมเกี่ยวของกับการมีสวนรวมหรือการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
โดยตรง”  

26 ส.ค. 52 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ รวมกับกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ  กระทรวงการ
ตางประเทศ และแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดเวทีรับฟงความเห็น
เรื่อง กฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามเจตนารมณ
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรค ๕ โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น ๗๓ คน ประกอบดวยผูแทนจาก
หนวยงานภาคราชการ สถาบันวิชาการ และองคกรภาคประชาชน ทั้งนี้ในการรับฟงความคิดเห็น มีการ
นําเสนอรางกฎหมายของกระการตางประเทศ, ของพรรคประชาธิปตย, ของกลุมเอฟทีเอ ว็อทช และ
ความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่ไดมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายวาดวย
การกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
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ของประเทศอยางกวางขวาง  หรือมีผลผูกพันดานการคา หรือการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ โดยมี   
นายแพทยชูชัย ศุภวงศ เปนประธาน เพื่อใหความเห็นตอรางกฎหมายที่เสนอโดยหนวยงานภาครัฐ วามี
ความสอดคลองหรือขัดแยงกับเจตนารมณและบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม อยางไร 

20 ต.ค. 52  เอฟทีเอ ว็อทช นําโดย นายจักรชัย โฉมทองดี ยื่นฟองประธานรัฐสภา (นายชัย ชิดชอบ) และ  
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  (นายพิทูร พุมหิรัญ) ตอศาลปกครองกลาง ในกรณีที่ไมรับราง 
พระราชบัญญัติการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ พ.ศ. ...ที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
จํานวน 10,378 คนรวมกันเขาช่ือเสนอตอรัฐสภา 

 
สาระคําฟองโดยยอ 

1. การที่เอฟทีเอ ว็อทชตองมาพึ่งศาลปกครอง เพราะประธานรัฐสภา เปนเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติวาดวย
การเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ.๒๕๔๒ และประกาศรัฐสภาเรื่องหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเขาช่ือเสนอ
กฎหมาย พ.ศ.๒๕๔๒ ใหอํานาจประธานรัฐสภาในการวินิจฉัยสั่งการวาเรื่องที่มีผูเขาช่ือเสนอกฎหมายเรื่องใดเขา
หลักการที่บัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือไม การใชอํานาจวินิจฉัยสั่งการดังกลาวของประธานรัฐสภาจึงเปนการใช
อํานาจตามพระราชบัญญัติธรรมดา เมื่อมีผลกระทบตอสิทธิของประชาชนในฐานะเปนผูเขาช่ือและผูแทนการ
เสนอกฎหมาย จึงเปนคําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบตอบุคคลภายนอก ศาลยอมมีอํานาจรับคดีนี้ไวพิจารณา
พิพากษา  

2. คําสั่งไมรับราง พรบ. ดังกลาว เปนการลิดรอนขัดขวางการใชสิทธิโดยชอบธรรมของประชาชนที่จะเสนอ
กฎหมายที่มีหลักการและเนื้อหาที่เกี่ยวของกับคุมครองสิทธิและประโยชนของประชาชน เพราะรางกฎหมาย
ดังกลาวจะเปนการประกันสิทธิในการไดรับทราบขอมูล คําช้ีแจงอันเปนสาระสําคัญและเหตุผลจากรัฐบาล 
รวมทั้งมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองตอรัฐบาลและตอรัฐสภาอยางเพียงพอ กอนที่รัฐบาลไปตกลง
ผูกพันกับนานาประเทศเพื่อทําหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคาหรือการลงทุนอยางมีนัยสําคญั ดังนั้น ราง พรบ.นี้จึงเปนกฎหมายที่มี
หลักการเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติในหมวด ๓ หรือหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญฯ ตามที่พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือ
เสนอกฎหมาย พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕ วรรคสองบัญญัติไว 

3. ประธานรัฐสภามีหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งในมาตรา ๕ วรรค
สอง บัญญัติวา “กฎหมายที่จะเสนอใหรัฐสภาพิจารณา (...) ตองมีหลักการเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติในหมวด ๓ สิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย หรือหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(...)” นั้น ดังนั้นประธานรัฐสภามีหนาที่พิจารณาวารางกฎหมายที่ประชาชนเสนอมีหลักการเกี่ยวกับเร่ืองที่บัญญัติ
ในหมวด ๓ หรือหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญฯ ก็เปนอันถูกตองสามารถเสนอใหรัฐสภาพิจารณาไดตามกฎหมาย 
ไมไดมีหนาที่พิจารณาในสวนอื่น แตจากจดหมายปฏิเสธที่สงโดยเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร กลับระบุเหตุผลวา 
“รางพระราชบัญญัติการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ พ.ศ. .... นี้ มีสาระเกี่ยวกับการกําหนดวิธีการ 
ขั้นตอนในการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ หมวด ๙ วาดวยคณะรัฐมนตรีตอง
ดําเนินการจัดทํากฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา 
แสดงใหเห็นวาการจัดทํากฎหมายเรื่องนี้เปนหนาที่ของคณะรัฐมนตรีเทานั้น (...)” ซึ่งไมใชหนาที่ นอกจากนี้ แม
บทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ อยูในหมวด ๙ วาดวยคณะรัฐมนตรี อํานาจการจัดทํากฎหมายเรื่องนี้จึงเปนหนาที่ของ
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คณะรัฐมนตรี แตหลักการขอนี้ไมอาจตีความเกินเลยไปไดวาการที่คณะรัฐมนตรีมีอํานาจจัดทํากฎหมายนั้น เปน
การหามมิใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง หรือภาคสวนอื่นๆเชน ส.ส. เขาช่ือกันเสนอรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ตอรัฐสภาดวย  

4. คําช้ีแจงของประธานรัฐสภาและเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไมมีน้ําหนักเหตุผลตามกฎหมาย โดยประธานรัฐสภา
ใชอํานาจดุลพินิจปฏิเสธคําขอโดยมิชอบดวยกฎหมาย มีการสรปุขอเท็จจริงผิดพลาด และตีความขอกฎหมายโดย
ฝาฝนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๘๗ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ.๒๕๔๒ รวมทั้งประกาศของรัฐสภาซึ่งนายชัย 
ชิดชอบ ไดประกาศใชบังคับเอง ที่ผานมาประธานรัฐสภาคนกอนๆ เคยรับราง พรบ.ที่เสนอโดยประชาชน ดวย
การตีความอยางกวางมีลักษณะยืดหยุน โดยคํานึงถึงหลักการและสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติวาเขา
หลักการของหมวด ๓ หรือหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือไม เปนสําคัญยิ่งกวาการที่ตอง
อางอิงบทมาตราในรัฐธรรมนูญฯ ทั้งสองหมวดดังกลาว เชน รางพระราชบัญญัติต้ังจังหวัดภูเวียง พ.ศ. ...., ราง
พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. …., นอกจากนี้ แนวทางการตีความของประธานรัฐสภาที่ผานมายังยอมรับ
ใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติตอรัฐสภาในเรื่องตาง ๆ ที่มีหลักการเนื้อหา
หลากหลายโดยที่ไมไดระบุวาหลักการของกฎหมายที่เสนอนั้นเปนไปตามบทบัญญัติหรือขอความใดในหมวด ๓ 
หรือหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตัวอยางเชน พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ,  ราง
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., รางพระราชบัญญัติควบคุมการจดทะเบียนและซื้อขายหลักทรัพย
ของกิจการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลลและบุหรี่ พ.ศ... เปนตน 

5. การกระทําของประธานรัฐสภาและเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนการกระทําที่ฝาฝนตอหลักเกณฑที่ประกัน
ความเปนธรรมและมาตรฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครองตามที่บัญญัติในมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ อยางชัดแจงในเรื่องสิทธิของประชาชนที่จะไดรับทราบเหตุผล
ประกอบคําสั่งไมรับคําขอฯ 

จึงขอใหศาลปกครองกลางรับเรื่องของผูฟองคดีไวพิจารณาและสั่งการใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติตอไป 

 


