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�
� มาตรา 190 กบัโลกาภวิัตน ์และกระบวนการ

ประชาธปิไตย
� มาตรา 190 ทําไดจ้รงิหรอืไม่

มาตรา 190 ในรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
ฉบบัปี 2550 และที-ไดแ้กไ้ขเพิ-มเตมิ 

เมื-อวนัที- 3 มนีาคม 2553

� มาตรา 190 ทําไดจ้รงิหรอืไม่
� ปัญหาในกระบวนการปฏบิตัติามมาตรา 190
� HIA + ภาคประชาชน กบักระบวนการ FTA

ขอ้คดิเห็น และขอ้เสนอจากผูเ้ขา้รว่มประชมุ
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�
�มาตรา 190 แหง่รัฐธรรมนูญฉบบัปี 2550 ที-บงัคบั

ใชใ้นปัจจบุนัที-ไดร้ับการแกไ้ขเพิ-มเตมิ ณ วันที- 3 
มนีาคม 2554 มขีอ้ความดงันี?

มาตรา 190 ในรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
ฉบบัปี 2550 และที-ไดแ้กไ้ขเพิ-มเตมิ 

เมื-อวนัที- 3 มนีาคม 2553

มนีาคม 2554 มขีอ้ความดงันี?

3



�
�“มาตรา 190 พระมหากษัตรยิท์รงไวซ้ ึ-งพระราช

อํานาจในการทําหนังสอืสญัญาสนัตภิาพสญัญา
สงบศกึ และสญัญาอื-นกบันานาประเทศหรอืกบั

มาตรา 190 ในรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
ฉบบัปี 2550 และที-ไดแ้กไ้ขเพิ-มเตมิ 

เมื-อวนัที- 3 มนีาคม 2553

สงบศกึ และสญัญาอื-นกบันานาประเทศหรอืกบั
องคก์ารระหวา่งประเทศ 
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หนังสอืสญัญาใดมบีทเปลี-ยนแปลงอาณาเขตไทย หรอืเขต
พื?นที-นอกอาณาเขตซึ-งประเทศไทย มสีทิธอิธปิไตยหรอืมเีขตอํานาจ
ตามหนังสอืสญัญาหรอืตามกฎหมายระหวา่งประเทศ หรอืจะตอ้ง
ออก พระราชบญัญัตเิพื-อใหก้ารเป็นไปตามหนังสอืสญัญา หรอืมี
ผลกระทบตอ่ความมั-นคงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอยา่ง
กวา้งขวาง หรอืมผีลผกูพันดา้นการคา้ การลงทนุ หรอืงบประมาณ
ของประเทศอยา่งมนีัยสําคญั ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบของรัฐสภา ใน
การนี? รัฐสภาจะตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสบิวนันับตั ?งแต่
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การนี? รัฐสภาจะตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสบิวนันับตั ?งแต่
วนัที-ไดร้ับเรื-องดังกลา่ว

กอ่นการดําเนนิการเพื-อทําหนังสอืสญัญากบันานาประเทศหรอื
องคก์ารระหวา่งประเทศตาม วรรคสอง คณะรัฐมนตรตีอ้งใหข้อ้มลู
และจัดใหม้กีารรับฟังความคดิเห็นของประชาชน และตอ้งชแีจงตอ่
รัฐสภาเกี-ยวกบัหนังสอืสญัญานั?น ในการนี?ใหค้ณะรัฐมนตรเีสนอกรอบ
การเจรจาตอ่รัฐสภาเพื-อขอความเห็นชอบดว้ย



เมื-อลงนามในหนังสอืสญัญาตามวรรคสองแลว้ กอ่นที-จะ
แสดงเจตนาใหม้ผีลผกูพัน คณะรัฐมนตร ีตอ้งใหป้ระชาชนสามารถ
เขา้ถงึรายละเอยีดของหนังสอืสญัญานั?น และในกรณีที-การปฏบิตัิ
ตามหนังสอืสญัญาดังกลา่วกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ประชาชนหรอื
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มคณะรัฐมนตรตีอ้ง
ดําเนนิการแกไ้ขหรอืเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบนั?นอยา่งรวดเร็ว 
เหมาะสม และเป็นธรรม

ใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยการกําหนดประเภท กรอบการเจรจา 
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ใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยการกําหนดประเภท กรอบการเจรจา 
ขั ?นตอนและวธิกีารจัดทําหนังสอื สญัญาที-มผีลกระทบตอ่ความ
มั-นคงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอยา่งกวา้งขวาง หรอืมี
ผลผกูพันดา้นการคา้ การลงทนุ หรอืงบประมาณของประเทศอยา่งมี
นัยสําคญั รวมทั ?งการแกไ้ขหรอืเยยีวยา ผูไ้ดร้ับผลกระทบจากการ
ปฏบิตัติามหนังสอืสญัญาดงักลา่ว โดยคํานงึถงึความเป็นธรรม
ระหวา่งผูท้ี-ได ้ประโยชนก์บัผูท้ี-ไดร้ับผลกระทบจากการปฏบิตัติาม
หนังสอืสญัญานั?นและประชาชนทั-วไป



ทั ?งนี?ไดก้ําหนดไวใ้นบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 303 (3) ดว้ยวา่จะตอ้งดําเนนิการจัดทํากฎหมาย
เฉพาะดา้นการเจรจาจัดทําหนังสือสัญญาหรือความ
ตกลงระหว่างประเทศ โดยกฎหมายดังกล่าวตอ้งมี
รายละเอยีด ดงันี?

รายละเอียดเกี-ยวกับการศกึษาวจิัยที-มีความเป็น
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รายละเอียดเกี-ยวกับการศกึษาวจิัยที-มีความเป็น
อสิระซึ-งดําเนินการก่อนการเจรจาทําหนังสือสัญญา 
โดยไม่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ของ รัฐกับ
ผลประโยชน์ของผูศ้กึษาวจิัย ไม่ว่าในชว่งเวลาใดของ
การบงัคบัใชห้นังสอืสญัญา



�รา่งของกระทรวงการตา่งประเทศ

ไดม้กีารยกรา่งกฎหมายเฉพาะขึ�นมารองรบั
การจดัทาํหนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศ 
(ตามรฐัธรรมนญูมาตรา 190 วรรค 5) 

จํานวน 3 ฉบบั
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�รา่งของกระทรวงการตา่งประเทศ
�รา่งของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

(ถอนไปแลว้)
�รา่งของกลุม่ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรภีาค

ประชาชน



กระบวนการเจรจาความตกลงที-เริ-มเจรจา
ภายหลัง

รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 190 มีผลใช้บงัคับ 
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�

กระบวนการ
เจรจาการค้า
เสรีของไทย

ก่อนก่อน
รัฐธรรมนูญ
ฉบับปี 2550
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�

ในช่วง
การ

บังคบั
ใช้

รัฐธรร
ใช้

รัฐธรร
มนูญ 
ฉบับปี 
2550
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�
ศกึษารวบรวมขอ้มลู/ความเป็นไปไดใ้นการทํา FTA

ศกึษารวบรวมขอ้มลูเพื-อจัดทํากรอบเจรจา

ข ั�นที/ 1 กอ่นการเจรจา
มาตรา 190 

วรรค 3

ประชมุหารอื
ผูท้ี-เกี-ยวขอ้ง
รัฐ/เอกชน

ชี?แจง้ กนศ./
คณะกรรมาธกิาร

HIA-1
รับฟังความคดิเห็นจากทกุภาคสว่น

จัดทํากรอบการเจรจาฉบบัสมบรูณ์

เผยแพรข่อ้มลู

เสนอ ค.ร.ม. ใหร้ัฐสภาอนุมตักิรอบการเจรจา
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รัฐสภาไม่เหน็ชอบ

รัฐสภาเหน็ชอบ

จัดสมัมนาระดม
ความคดิเห็นจาก
ประชาชนผูม้สีว่น

ไดเ้สยี

HIA-1



�

ข ั�นที/ 2 ระหวา่งการเจรจา

HIA-2
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�

ข ั�นที/ 3  เจรจาเสร็จสิ�น

สรุปผลการเจรจาและเสนอ 
ค.ร.ม. อนุมัติให้ลงนาม

มาตรา 190 
วรรค 4

HIA-3
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หารือผู้ได้รับผลกระทบ/
เตรียมมาตรการเยียวยา

เตรียมการใช้สทิธปิระโยชน์

เผยแพร่ผลการเจรจา

ลงนาม



�

ขั#นที$ 4  ก่อนการแสดงเจตนาให้มผีลผูกพนั

เผยแพร่ ประชาสมัพันธใ์ห้ประชาชน
เข้าถงึรายละเอยีดของหนังสอืสญัญา

นาํเสนอมาตรการ
เยียวยา

นาํเสนอมาตรการ
สทิธปิระโยชน์

ไม่เหน็ชอบ

มาตรา 190 
วรรค 2

HIA-4
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ตกไปเสนอรัฐสภาให้ความเหน็ชอบ

ปรับปรุงกฎระเบียบภายใน
เพื=อรองรับ

รัฐบาลให้สตัยาบัน

เตรียมการใช้สทิธปิระโยชน์

ไม่เหน็ชอบ

เหน็ชอบ



�

ขั ?นที- 5 หลงัความตกลงมผีลใชบ้งัคบั

ปฏิบตัิตามพนัธกรณี

มาตรา 190 
วรรค 4
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ปฏิบตัิตามพนัธกรณี

ดําเนนิมาตรการเยยีวยา
และติดตามผล

เผยแพร่ขอ้มูลการใช้
ประโยชนจ์ากความตกลง

HIA-5



�

กําหนดเป้าหมาย/ยทุธศาสตรใ์นการจัดทําความตกลง

กระบวนการเจรจา

กอ่นการเจรจาจัดทําความตกลง

ระหวา่งการเจรจาจัดทําความตกลง

หลังความตกลงมผีลบงัคบัใช ้
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�

• เพื-อประกอบการพจิารณาวา่ควรเจรจากบัประเทศใด

1. กาํหนดยทุธศาสตรใ์นการจดัทาํ
ความตกลงการคา้เสรี

• เพื-อประกอบการพจิารณาวา่ควรเจรจากบัประเทศใด
เพื-อใหเ้กดิการพัฒนาที-ยั-งยนืของประเทศ

• กําหนดตวัชี?วดัตามยทุธศาสตรท์ี-มจีดุหมายของการ
พัฒนาประเทศในทกุมติ ิ(เศรษฐกจิ สงัคม สิ-งแวดลอ้ม) 
ที-ตวัชี?วดัในแตล่ะมติมินีํ?าหนักไมแ่ตกตา่งกนัมากนัก เพื-อ
นํามาประเมนิผลได-้ผลเสยีจากการเจรจา
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�

2. การดาํเนนิการกอ่นการเจรจา
จดัทําความตกลงการคา้เสรี

รา่งกรอบเจรจา โดยดเูป้าหมาย/
ตัวชี?วดัตามยทุธศาสตร์

ศกึษาวจิัยผลกระทบ โดยการ
ศกึษาวจิัยตอ้งทําในทกุมติทิั ?ง
เศรษฐกจิ สังคม สิ-งแวดลอ้ม 
(ซึ-งรวมถงึการประเมนิผลกระทบ
ทางดา้นสขุภาพ, HIA ดว้ย)
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ศกึษาความตกลงฯ 
ที-คูเ่จรจาทํากบัประเทศอื-น

นําร่างกรอบเจรจาและงานศกึษามารับ
ฟังความคดิเห็นอยา่งนอ้ยใน 2 ระดับ
•Technical Consultation
•Public Hearing เพื-อใหเ้กดิ Meaningful Participation

ไดร้า่งกรอบเจรจาที-ปรับตามการหารอื
กบัภาคสว่นตา่งๆ แลว้นําเสนอขอ
อนุมัตกิรอบการเจรจาจากรัฐสภา



�
นํากรอบเจรจาที-ผา่นรัฐสภามาเป็นหลักในการเจรจา

พจิารณาขอ้เรยีกรอ้งของคูเ่จรจา

3 การดาํเนนิการในระหวา่งการเจรจา
จดัทําความตกลง

พจิารณาขอ้เรยีกรอ้งของคูเ่จรจา

ศกึษาวจิัยเพื-อกําหนดกรอบทา่ที

จัดทํารา่งความตกลง

ศกึษาวจิัยรา่งความตกลงที-ได ้
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�

งานศกึษา

4. การดาํเนนิการหลงัความตกลงมผีล
ใชบ้งัคบั

งานศกึษา
ตดิตาม

ผลกระทบ
เป็นระยะ
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�

ประเด็นพจิารณา

การประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพ 
(HIA) ภายใตก้รอบกระบวนการเจรจานี?
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