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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางพระราชบัญญัติการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ 

พ.ศ. .... 
   

 
 

หลักการ 

   
ใหมีกฎหมายวาดวยการจดัทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศที่มีประสทิธิภาพและธรมมาภิบาลบนหลักการความ

โปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง 

 
 

เหตุผล 

 
โดยที่มาตรา ๑๙๐ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญตัิใหมีกฎหมายวาดวยการกําหนด

ข้ันตอนและวิธีการจัดทาํหนงัสือสัญญาที่มผีลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง

กวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา หรือการลงทุน อยางมีนัยสําคญั ประกอบกบัมาตรา ๓๐๓ (๓) บัญญตัิให

กฎหมายดังกลาวตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดาํเนนิการจัดทาํหนังสือสัญญาทีม่ีการตรวจสอบ

ถวงดุลระหวางคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง  

จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตนิี ้
 
 
 
 
 

 
                                                 
1 กลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน (www.ftawatch.org)  และเครือขายภาคประชาชน 
๑๒๕/๓๕๖ ซ.๑ หมูบานนราธปิ  ต.ไทรมา  อ.เมือง จ.นนทบรุี ๑๑๐๐๐ 
โทร. ๐๒-๙๘๕-๓๘๓๗ - ๘  โทรสาร. ๐๒-๙๘๕-๓๘๓๖ (ผูประสานงาน นายจักรชัย โฉมทองดี ๐๘๔ ๖๕๕๐๖๖๖) 

http://www.ftawatch.org/
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ราง 

พระราชบัญญัติการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ  
พ.ศ. ... 

 (ฉบับประชาชน) 
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  ………………………………………………………. 
………………… 
   
  โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ 

 
………………………………………………………. 

………………… 
 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา “พระราชบัญญตัิการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ 
พ.ศ. ...” 

 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิีใ้หใชบังคบัตั้งแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญตัินี ้
“หนังสือสัญญาระหวางประเทศ” หมายความวา หนังสือสัญญาที่ทาํข้ึนระหวางรัฐบาลไทยหรือ

สวนราชการไทยในนามประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยกับรัฐตางประเทศหรือ รัฐบาลตางประเทศหรือสวนราชการ
ของตางประเทศในนามของรัฐบาลตางประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศ โดยกอใหเกิดพันธกรณีแก

ประเทศไทยภายใตบังคบักฎหมายระหวางประเทศ หรือการทําหนังสือสัญญาที่เปนการแสดงเจตนาฝายเดียว และ
เปนหนังสือสัญญาที่มผีลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผล

ผูกพันดานการคา การลงทนุ อยางมีนัยสาํคัญ    
“หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน อยางมีนัยสําคัญ” หมายความวา หนังสือ

สัญญาที่มีลักษณะอยางหนึง่อยางใดตาม (๑) (๒) หรือ (๗) 
“หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง” 

หมายความวา หนังสือสัญญาที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตาม (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 

(๑) มีผลผูกพันดานการคาสินคาหรือการคาบริการมากไปกวาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต
ความตกลงกบัองคการการคาโลก ในวนัที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ  

(๒) มีผลผูกพันดานการลงทุนมากไปกวาที่ประเทศไทยผูกพันไวภายใตความตกลงเรื่อง
มาตรการลงทนุที่เก่ียวของกับการคาขององคการการคาโลก หรือมีความแตกตางหรือขัดแยงกับบทบัญญตัิที่มีอยู



 

๓ 

ในกฎหมายวาดวยการลงทุนของประเทศไทย ทั้งการลงทุนระยะสั้นและการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ในวันที่

คณะรัฐมนตรมีีมติเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ 
(๓) มีผลผูกพันดานทรัพยสินทางปญญามากไปกวาที่ประเทศไทยผูกพันไวภายใตความตกลงวา

ดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวกบัการคาขององคการการคาโลก หรือมีผลขัดแยงตอพันธกรณีของประเทศ

ไทยภายใตความตกลงระหวางประเทศดานทรัพยสินทางปญญาทีป่ระเทศไทยไดเปนภาคีภายใตกรอบขององคการ

สหประชาชาต ิในวนัที่คณะรฐัมนตรีมีมติเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ 

(๔) มีผลผูกพันดานสิ่งแวดลอมที่มีผลขัดแยงตอพันธกรณีของประเทศไทยภายใตความตกลง
ระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยเปนภาคภีายใตกรอบขององคการสหประชาชาต ิในวันที่

คณะรัฐมนตรมีีมติเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ  

(๕) มีผลผูกพันดานแรงงานที่ขัดแยงตอพันธกรณีของประเทศไทยทีม่ีภายใตความตกลงของ

องคการแรงงานระหวางประเทศ ในวันทีค่ณะรัฐมนตรเีสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ  
(๖) มีผลผกูพันที่กอใหเกิดพันธกรณีที่ขัดแยงกับหลักการดานสิทธมินุษยชนขององคการ

สหประชาชาต ิ

(๗) มีลักษณะอยางอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามการเสนอของสภาทีป่รึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตนิีไ้มใชบังคบัแกการใดที่เก่ียวกับการจัดทาํหรือดําเนินการตามหนังสือ

สัญญาระหวางประเทศที่ไดดําเนนิการไปแลวกอนวันทีพ่ระราชบัญญตัินี้มีผลใชบังคับ แตใหนําบทบัญญตัิใน

พระราชบัญญตัินี้มาใชบังคบักับการดําเนนิการที่ยังคงคางอยูและตองดําเนนิการตอไป 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรักษาการตามพระราชบัญญตัินี้ และมี

อํานาจออกกฎกระทรวงโดยการหารือและรับฟงการเสนอแนะจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคบัได 

 
      หมวด ๑ 

การเจรจาหนังสือสัญญาระหวางประเทศ 

__________ 
 

มาตรา ๖  ใหคณะรัฐมนตรจีัดทําแผนการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศเสนอตอรัฐสภาเพื่อ

ทราบโดยจัดทาํเปนแผนสี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามทีบ่ัญญตัใินพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

ในแตละปงบประมาณ ใหคณะรัฐมนตรีจัดทําแผนการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศประจําป 

โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการดําเนนิการทาํหนังสือสัญญาระหวางประเทศ เปาหมาย และผลที่คาดวา

จะไดรับของการดําเนินการ รวมทั้งประมาณการคาใชจายในการดาํเนนิการทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ เสนอ

ตอรัฐสภาเพื่อทราบ และเมือ่ส้ินปงบประมาณใหคณะรัฐมนตรีจัดทาํรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนการ

ดําเนนิการทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศในปนัน้เสนอตอรัฐสภาเพือ่ทราบ 



 

๔ 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหมีการทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศซึ่งมิไดระบไุวในแผนการ

ดําเนนิการทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศที่เสนอตอรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง ใหคณะรัฐมนตรีเสนอแผนการจัดทํา

หนังสือสัญญาระหวางประเทศดังกลาวใหรัฐสภาทราบในทันทีและดาํเนนิการตามขั้นตอนที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญตัินีต้อไป 

 
มาตรา ๗  กอนการจัดทาํหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ใหคณะรัฐมนตรีจัดสงขอมูลเก่ียวกับ

เหตุผล ความจําเปน วัตถุประสงค กรอบ และประเดน็ของการเจรจาหนังสือสัญญาระหวางประเทศนั้น ใหแก

หนวยงานหรือองคกรที่เปนผูวิจัยขอมูลและผลกระทบตามมาตรา ๑๘ และหนวยงานหรือองคกรที่เปนผูจัดรับฟง
ความคดิเห็นของประชาชนตามมาตรา ๒๐ พรอมทั้งเผยแพรขอมูลดังกลาวตอสาธารณะ  

 
มาตรา ๘  ในการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ รวมทั้งการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก

หนังสือสัญญาระหวางประเทศดังกลาว  เม่ือคณะรัฐมนตรีไดรับรายงานการศึกษาวิจยัตามมาตรา ๑๘ (๑) และ
รายงานผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา ๒๐ (๑) แลว ใหเสนอรายงานดังกลาวพรอมทั้งกรอบ
การเจรจาตอรัฐสภาเพื่อใหความเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีเปนผูช้ีแจง   

เม่ือรัฐสภาใหความเห็นชอบใหมีการจดัทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามวรรคหนึ่งแลว ให

เร่ิมดําเนินการเจรจาหนังสือสัญญาระหวางประเทศดังกลาวได 
 

มาตรา ๙ ในการเจรจาหนังสือสัญญาระหวางประเทศ คณะเจรจาจัดทาํหนังสือสัญญาระหวาง

ประเทศจะตองประกอบดวยผูเช่ียวชาญหรือมีประสบการณเฉพาะดาน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม กฎหมาย 

และความสัมพันธระหวางประเทศ และผูแทนหนวยงานราชการที่มีสวนเกี่ยวของกับสารัตถะของหนังสือสัญญา

นั้นๆ 

เพ่ือสนับสนนุการมีสวนรวมของภาคประชาชนและสรางความโปรงใสในการเจรจา ใหผูมีสวนได

เสีย นักวิชาการ ตัวแทนองคกรประชาสังคม ผูแทนภาคเอกชน โดยการเสนอชื่อของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ และมตีัวแทนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เขารวมเปนผูสังเกตการณ และให

ขอเสนอแนะในการเจรจา 
 
มาตรา ๑๐  ระหวางการเจรจาเพื่อจัดทาํหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ใหรัฐบาลโดยหนวยงานที่

รับผิดชอบจัดสงขอมูลสําคัญตามความเหมาะสมใหแกหนวยงานหรือองคกรตามมาตรา ๑๘ 

 
มาตรา ๑๑ ภายหลังเสร็จสิ้นการเจรจาหรือภายหลังการลงนามรับรองความถูกตองของราง

หนังสือสัญญาระหวางประเทศ กอนการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาใหรัฐบาลโดยหนวยงานที่รับผิดชอบจดัสงราง

หนังสือสัญญาระหวางประเทศใหแกหนวยงานหรือองคกรตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ พรอมทัง้เผยแพรตอ

สาธารณะ 

ในกรณีที่ภายหลังเสร็จสิ้นการเจรจาหรือภายหลังการลงนามรับรองความถูกตองของรางหนังสือ

สัญญาระหวางประเทศปรากฏวา รางหนงัสือดังกลาวมิไดมีลักษณะเปนหนังสือสัญญาระหวางประเทศอีกตอไป 

การดําเนินการในขั้นตอนตอไปในการจดัทําหนังสือสัญญาดังกลาวไมตองอยูภายใตบทบัญญตัิแหงพระราชบัญญัติ

นี้ 



 

๕ 

 
มาตรา ๑๒ ใหคณะรัฐมนตรีจัดทําแผนปองกันและมาตรการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ

โดยคาํนึงถึงความเปนธรรมระหวางผูที่ไดประโยชนกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัตติามหนงัสือสัญญาระหวาง

ประเทศและจดัสงพรอมกับรางหนังสือสัญญาระหวางประเทศใหกับหนวยงานหรือองคกรตามมาตรา ๑๘ และ
มาตรา ๒๐ พรอมทั้งเผยแพรตอสาธารณะ 

 
มาตรา ๑๓  เม่ือมีการดําเนนิการตามมาตรา ๑๘ (๓) และ มาตรา ๒๐ (๒) เสร็จสิ้น ในกรณีที่

หนังสือสัญญาระหวางประเทศดังกลาวจะกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือผูประกอบการขนาดกลางและขนาด

ยอม  คณะรัฐมนตรีจะตองกําหนดมาตรการปองกัน รองรับ และเยียวยาผลกระทบจากการบังคบัใชหนังสือสัญญา

ระหวางประเทศนั้นอยางรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรม โดยระบุถึงกรอบเวลาและผูรับผดิชอบที่ชัดเจน กอน

เสนอขอความเห็นชอบจากรฐัสภา   
การพิจารณากาํหนดมาตรการปองกัน รองรับ และเยียวยาผลกระทบตามวรรคหนึ่ง จะตองเปด

โอกาสใหผูที่ไดรับผลกระทบดานลบไดเขามีสวนรวมในการพิจารณาดวย  

 
มาตรา ๑๔ เม่ือรางหนังสือสัญญาระหวางประเทศไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ให

รัฐบาลนํารางหนังสือสัญญาระหวางประเทศดังกลาวเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนการดาํเนินการเพื่อให

หนังสือสัญญาระหวางประเทศมีผลผูกพันประเทศไทยตอไป  

รัฐสภาตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนบัแตวันที่ไดรับเรื่องตามวรรคหนึง่ 

 
มาตรา ๑๕ หนังสือสัญญาระหวางประเทศจะตองมีฉบบัภาษาไทยที่ใชลงนามอยางเปนทางการ

ควบคูกับฉบบัภาษาอังกฤษ หรือฉบับภาษาของคูภาคี หรือภาษาที่ยอมรับของทุกฝาย  

 
มาตรา ๑๖ เพ่ือการตรวจสอบกระบวนการเจรจาในการทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ใหมี

นักวิชาการ ผูแทนองคกรประชาสังคม ผูแทนภาคเอกชน และผูมีสวนไดเสีย รวมเปนกรรมาธิการวิสามัญของ

รัฐสภาตดิตามตรวจสอบการเจรจา การจัดรับฟงความคิดเห็น และการพิจารณารางกฎหมายที่เก่ียวของ 
 

         มาตรา ๑๗ กอนการดาํเนนิการเพือ่ใหหนังสือสัญญามผีลผูกพัน ในกรณทีี่กระบวนการจัดทํา
หนังสือสัญญาระหวางประเทศใดมีการดาํเนินการที่ฝาฝนหลักเกณฑตามพระราชบญัญัตนิี ้ประชาชนอาจยื่นคาํ
รองตอศาลปกครองเพื่อพิจารณามีคาํส่ังใหหนวยงานที่รับผิดชอบดาํเนินการแกไขใหเปนไปตามหลักเกณฑที่

กําหนดในพระราชบัญญัตนิี ้โดยใหระงับกระบวนการจดัทําหนังสือสัญญาดังกลาวจนกวาจะมดีําเนินการแกไข

เพ่ือใหเปนไปตามหลกัเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญตัินี ้
 
  หากหนวยงานใดดําเนนิการเพื่อจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ โดยมีการดําเนินการ
ใดอันฝาฝนหลักเกณฑตามพระราชบัญญตัิ และไมดําเนินการแกไขตามคําส่ังของศาลปกครองตามวรรคสอง 
หนวยงานดังกลาวตองรับผดิชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนนิการดังกลาว 

 
 



 

๖ 

 
หมวด ๒ 

การศึกษาวิจัยขอมูลและผลกระทบในการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ 

____________ 
 

มาตรา ๑๘ ในกระบวนการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศจะตองมีการศึกษาวิจัยขอมูลและ
ผลกระทบอยางละเอียดถี่ถวนทั้งกอน ระหวาง และภายหลังการเจรจาและบังคับใชหนังสือสัญญาระหวางประเทศ 

โดยรัฐบาลสนบัสนุนใหสํานกังานกองทุนสนับสนนุการวิจัย ทําหนาที่บริหารการศึกษาวิจัยขอมูลและผลกระทบ

อยางเปนอิสระและเปนกลาง โดยสํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัยจะตองจัดใหมกีารศึกษาวิจัยขอมูลและ

ผลกระทบดังตอไปนี ้

(๑) ศึกษาวิจยัเหตุผลความจําเปน วัตถุประสงค กรอบและประเดน็การเจรจา  
ใหสํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัยรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบตอ

คณะรัฐมนตรแีละรัฐสภา พรอมทั้งเผยแพรตอสาธารณะ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันหลังจากไดรับขอมูลตามวรรค

หนึ่งอยางเปนทางการจากรฐับาลเพื่อประกอบการชี้แจงของคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบกรอบการเจรจาจาก

รัฐสภากอนการดําเนนิการเพื่อจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ  

(๒) จัดทาํรายงานการศึกษาผลกระทบในชวงเวลาระหวางการเจรจาตามความเหมาะสม และตาม

ขอมูลสําคัญทีไ่ดรับจากหนวยงานที่รับผดิชอบในการเจรจาและภาคสวนตางของสังคมๆ  

(๓) จัดทํารายงานผลการศกึษาวิเคราะหรางหนังสือสัญญาระหวางประเทศภายหลังจบสิ้นการ
เจรจา และรายงานผลการศกึษาถึงความเหมาะสมและแนวโนมประสทิธิภาพของแผนปองกันและมาตรการเยียวยา

แกไขผลกระทบที่คณะรัฐมนตรีจัดทาํข้ึน เพ่ือประกอบการจัดรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนตามมาตรา ๒๐ และ

การพิจารณาของรัฐสภา กอนการดาํเนินการใหหนังสือสัญญาระหวางประเทศนั้นมผีลผูกพันประเทศไทยตาม

มาตรา ๑๔ 

(๔) จัดทาํรายงานประเมินผลตามมาตรา ๒๕ 
การทําการศึกษาวิจัย รายงานผลการวิเคราะห และรายงานประเมินผลตามวรรคหนึ่งจะตองเปด

โอกาสกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และกลุมประชาสังคมที่ดาํเนินงานในประเด็นที่เก่ียวของกับการเจรจาไดมีสวนรวม

ตามความเหมาะสม และเปนไปอยางอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาล หนวยงานของรัฐ หรือพรรค

การเมืองใดๆ และไมมีการขัดกันระหวางผลประโยชนของรัฐกับผลประโยชนของผูศึกษาวิจัยไมวาในชวงเวลาใด
ของการบังคับใชหนังสือสัญญา 

ทั้งนี้ การจัดทํารายงานศึกษาวิจัยตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จะตองครอบคลุมถึงรายงาน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และส่ิงแวดลอมที่จะมีตอประเทศและประชาชน ตลอดจนผลกระทบที่

จะมีตอกฎหมายภายในของรัฐ และความเพียงพอของกฎหมายที่จะปองกันผลกระทบอันไมพึงประสงค และการ

จัดทํารายงานศึกษาวิจัยตาม (๒) (๓) และ (๔) จะตองครอบคลุมถึงผลกระทบตอความผูกพันกับภาคีอ่ืนๆ และ

เผยแพรสูสาธารณะโดยศึกษาเปรียบเทียบกับวตัถุประสงค กรอบและประเด็นในการจัดทําหนังสือสัญญาระหวาง

ประเทศซึ่งจัดทําข้ึนโดยคณะรัฐมนตรีดวย 

 
มาตรา ๑๙ ใหสํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัยรายงานผลการศึกษารางหนังสือสัญญาระหวาง

ประเทศและมาตรการรองรับตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหนวยงานหรือองคกรที่บริหารการจัดรับฟงความ



 

๗ 

คิดเห็นของประชาชนตามมาตรา ๒๐ พรอมทั้งเผยแพรตอสาธารณะ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันหลังไดรับรางหนงัสือ

สัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศอยางเปนทางการจากรัฐบาล 

ใหสํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัยนําเสนอผลการศกึษารางหนังสือสัญญาระหวางประเทศตอ

รัฐสภาดวยวาจา ในวาระทีค่ณะรัฐมนตรีนาํรางหนังสือสัญญาระหวางประเทศขอความเห็นชอบจากรัฐสภา 

 
 

หมวด ๓ 

การจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

___________ 
 

 มาตรา ๒๐ ในกระบวนการเจรจาและทําหนงัสือสัญญาระหวางประเทศ รัฐบาลจะตองจัดใหมี
การจัดรับฟงความคดิเห็นของประชาชน โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือรวบรวมและสอบถามความคิดเห็นจากสาธารณชน 

เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการเจรจา การลงนาม แกไข ใหสัตยาบัน หรือยกเลิกหนังสือสัญญา

ระหวางประเทศ โดยรัฐบาลจะตองสนบัสนุนใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติทําหนาที่บริหารการจดั

รับฟงความคดิเห็นของประชาชนอยางเปนอิสระและเปนกลาง 
 

การจัดรับฟงความคดิเห็นของประชาชนจะตองจดัทําอยางนอยในสองขั้นตอน ดังนี ้      

(๑) การจัดรบัฟงความคดิเห็นของประชาชนกอนการชีแ้จงวัตถุประสงค กรอบและประเด็นการ
เจรจาหนังสือสัญญาระหวางประเทศของรัฐบาลเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา  

     ใหสภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดาํเนนิการใหมีการจัดรับฟง 
ความคดิเห็นของประชาชนใหแลวเสร็จและรายงานผลตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พรอมทั้งเผยแพรตอสาธารณะ

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับจากวันที่ไดรับขอมูลตามวรรคหนึ่งอยางเปนทางการจากรัฐบาล 

(๒) การจัดรบัฟงความคดิเห็นของประชาชนตอรางหนังสือสัญญาระหวางประเทศภายหลังการ
เจรจา หรือภายหลังการลงนามเพื่อรับรองความถูกตองของรางหนังสือสัญญาระหวางประเทศเพื่อประกอบการขอ

ความเห็นชอบจากรัฐสภา  

ใหสภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดาํเนนิการใหมีการจัดรบัฟงความคดิเห็นของ

ประชาชนตอรางหนังสือสัญญาระหวางประเทศใหแลวเสร็จและรายงานผลตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พรอมทัง้

เผยแพรตอสาธารณะภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนบัจากวันที่ไดรับขอมูลตามวรรคหนึ่งอยางเปนทางการจากรฐับาล 

หรือหกสิบวันนับจากวันที่ไดรับรายงานผลการศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๓) 
ข้ันตอนและวิธีการในการจดัรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจะตองกระทําโดยยดึหลักความ

โปรงใสและเปดเผยขอมูล โดยคํานึงถึงสิทธิในการมีสวนรวมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันของผูแสดงความ

คิดเห็น และใหสิทธิผูมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาแกไขรางหนังสือสัญญาระหวางประเทศ 

 
มาตรา ๒๑ กอนการจัดรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานหรือองคกรตามมาตรา ๒๐ 

จะตองจดัใหมกีารประชาสัมพันธและเผยแพรใหผูสนใจเขาถึงขอมูล เอกสาร รวมถึงรางหนังสือสัญญาระหวาง

ประเทศลวงหนาไมนอยกวา หกสิบวัน โดยไดรับการสนบัสนุนจากรัฐบาล  
 



 

๘ 

มาตรา ๒๒ ใหหนวยงานหรือองคกรที่บริหารการจัดรับฟงความคดิเห็นของประชาชนรับตาม
มาตรา ๒๐ จดัทํารายงานประมวลผลพรอมทั้งเปนผูนาํเสนอผลการจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอรัฐสภา

ดวยวาจา ในวาระที่คณะรัฐมนตรีนาํรางหนังสือสัญญาระหวางประเทศขอความเห็นชอบจากรัฐสภา  
 

ในการจดัทํารายงานประมวลผลตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยงานหรือองคกรที่บริหารการจัดรับฟง

ความคดิเห็นของประชาชนเสนอความเหน็เกี่ยวกับการทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศดวยวาประเทศไทยควรทํา

หนังสือสัญญาดังกลาวหรือไม หรือเห็นควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมรางหนังสือสัญญาระหวางประเทศในประเด็นใด 

หรือเห็นควรจัดใหมีการออกเสียงประชามติ หรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืน เพ่ือประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรดีวย 

 
 

หมวด ๔ 

การติดตามและตรวจสอบการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ 

___________ 
 

มาตรา ๒๓ หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ผานความเห็นชอบจากรฐัสภาและมีผลผูกพันโดย
ชอบดวยกฎหมายจะตองประกาศในราชกจิจานุเบกษาและพิมพเผยแพรโดยหนวยงานที่รับผดิชอบการเจรจา  

 
มาตรา ๒๔ เม่ือหนังสือสัญญาระหวางประเทศใดมีผลผกูพันโดยชอบดวยกฎหมายแลวใหรัฐบาล

โดยหนวยงานผูรับผดิชอบการเจรจาหนังสือสัญญาดังกลาวจัดสงเอกสารทางการที่ออกโดยหนวยงานผูรับผิดชอบ

การเจรจาและที่หนวยงานผูรับผิดชอบการเจรจาไดรับจากคูเจรจาทั้งหมดซึ่งเกี่ยวของกับหนังสือสัญญา ไปจัดเก็บ

ไวที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ เพ่ือใหผูสนใจสามารถสบืคนได 

 
มาตรา  ๒๕ ใหรัฐบาลสนับสนุนใหสํานักงานกองทุนสนับสนนุการวจิัยบริหารการจัดทํารายงาน

ประเมินผลภายหลังหนังสือสัญญาระหวางประเทศมผีลบังคับใช ทั้งนี้ การจัดทาํรายงานประเมินผลดังกลาวจะตอง
ทําอยางนอยทกุสามปในชวงระยะเวลาสิบสองปแรกนับจากวันที่หนังสือสัญญาระหวางประเทศมผีลใช

บังคับ หลังจากนั้นใหทาํรายงานประเมินผลอยางนอยทุกหาปจนกวาหนังสือสัญญาระหวางประเทศดังกลาวจะสิน้
ผลใชบังคบั โดยใหเสนอรายงานประเมินผลนี้ตอคณะรฐัมนตรีและรัฐสภา พรอมทัง้เผยแพรตอสาธารณะ 

 
 
 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
 
 
       นายกรฐัมนตรี 


