
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ 

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการคา้เสรีภาคประชาชน (FTA Watch) 

9 พฤศจิกายน 2556 

วรรคที่มี

ความสาํ

คัญสูงสุด 

(2 และ 3) 

ร่างที่ผ่านวาระสาม ร่างกรรมาธิการ มาตรา ๑๙๐ เดมิ มาตรา ๑๙๐ แก้ไข พ.ศ.

๒๕๕๔ 

ร่างแบบที่ควรจะเป็น ปัญหาสาํคัญ 

ของร่างตามวาระสาม 

วรรค 1 มาตรา ๑๙๐ 

พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึง่

พระราชอํานาจในการทํา

หนงัสือสญัญาสนัติภาพ 

สญัญาสงบศกึ และสญัญา

อื่นๆ กบันานาประเทศหรือ

องค์กรระหวา่งประเทศ 

(คงเดมิ) 

มาตรา ๑๙๐ 

พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึง่พระ

ราชอํานาจในการทําหนงัสือ

สญัญาสนัติภาพ สญัญาสงบ

ศกึ และ สญัญาอื่น กบันานา

ประเทศหรือองค์การระหวา่ง

ประเทศ   

 

(คงเดมิ) 

มาตรา ๑๙๐ 

พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึง่พระ

ราชอํานาจในการทําหนงัสือ

สญัญาสนัติภาพ สญัญาสงบ

ศกึ และสญัญาอื่น กบันานา

ประเทศหรือกบัองค์การ

ระหวา่งประเทศ 

 

(คงเดมิ) 

มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริย์

ทรงไว้ซึง่พระราชอํานาจในการ

ทําหนงัสือสญัญาสนัติภาพ 

สญัญาสงบศกึ และสญัญาอื่น 

กบันานาประเทศหรือกบั

องค์การระหวา่งประเทศ 

 

(คงเดมิ) 

มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริย์ทรง

ไว้ซึง่พระราชอํานาจในการทํา

หนงัสือสญัญาสนัติภาพ สญัญา

สวบศกึ และ สญัญาอื่น กบันานา

ประเทศหรือองค์การระหวา่ง

ประเทศ   

 

(คงเดมิ) 

 

- 

วรรค 2 หนงัสือสญัญาใดมีบท

เปลี่ยนแปลงอาณาเขตของ

ไทยหรือเขตพืน้ที่นอกอาณา

เขตซึง่ประเทศไทยมีสทิธิ

อธิปไตยหรือมีเขตอํานาจ

ตามหนงัสือสญัญาหรือตาม

กฎหมายระหวา่งประเทศ

โดยชดัแจ้ง หรือจะต้องออก

พระราชบญัญตัิเพื่อให้การ

หนงัสือสญัญาใดมีบท

เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย

หรือเขตพืน้ที่นอกอาณาเขต

ซึง่ประเทศไทยมีสทิธิอธิปไตย

หรือมีเขตอํานาจตามหนงัสือ

สญัญาตามกฎหมายระหวา่ง

ประเทศโดยชดัแจ้ง หรือ

จะต้องออกพระราชบญัญตัิ

เพื่อให้การเป็นไปตามหนงัสือ

หนงัสือสญัญาใดมีบท

เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 

หรือเขตพืน้ที่นอกอาณาเขต

ซึง่ประเทศไทยมีสทิธิอธิปไตย

หรือมีเขตอํานาจตามหนงัสือ

สญัญาหรือตามกฎหมาย

ระหวา่งประเทศ หรือจะต้อง

ออกพระราชบญัญตัิเพื่อให้

การเป็นไปตามหนงัสือ

หนงัสือสญัญาใดมีบท

เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 

หรือเขตพืน้ที่นอกอาณาเขตซึง่

ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย

หรือมีเขตอํานาจตามหนงัสือ

สญัญาหรือตามกฎหมาย

ระหวา่งประเทศ หรือจะต้อง

ออกพระราชบญัญตัิเพื่อให้

การเป็นไปตามหนงัสือสญัญา 

หนงัสือสญัญาใดมีบท

เปลี่ยนแปลงอาณาเขตซึง่ประเทศ

ไทยมีสทิธิอธิปไตยหรือมีเขต

อํานาจตามหนงัสือสญัญาตาม

กฎหมายระหวา่งประเทศโดยชดั

แจ้ง หรือต้องออกพระราชบญัญตัิ

เพื่อให้การเป็นไปตามหนงัสือ

สญัญา หรือ มีบทให้เปิดเสรีหรือ

คุ้มครองด้านการค้าการลงทนุ  

หนงัสือสญัญาเกือบทัง้หมดจะไม่

เข้าตามมาตรา 190 ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องสิ่งแวดลอ้ม ทรพัยากรทาง

ธรรมชาติ พลงังาน รวมถึงการ

เจรจาทางเศรษฐกิจทีส่ําคญัส่วน

ใหญ่นบัจากนี ้



เป็นไปตามหนงัสือสญัญา 

หรือมีบทให้เปิดเสรีด้าน

การค้าหรือการลงทนุ ต้อง

ได้รับความเหน็ชอบของ

รัฐสภา 

 

 

 

 

 

สญัญา หรือ มีบทให้เปิดเสรี

ด้านการค้าหรือการลงทนุ 

ต้องได้รับความเหน็ชอบของ

รัฐสภา 

 

 

 

 

สญัญา หรือมีผลกระทบตอ่

ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ

หรือสงัคมของประเทศอยา่ง

กว้างขวาง หรือมีผลผกูพนั

ด้านการค้า การลงทนุ หรือ

งบประมาณของประเทศ

อยา่งมีนยัสําคญั ต้องได้รับ

ความเหน็ชอบของรัฐสภา ใน

การนี ้รัฐสภาจะต้องพิจารณา

ให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนั

นบัแตว่นัที่ได้รับเรื่องดงักลา่ว 

 

 

 

หรือมีผลกระทบตอ่ความ

มัน่คงทางเศรษฐกิจหรือสงัคม

ของประเทศอยา่งกว้างขวาง 

หรือมีผลผกูพนัด้านการค้า 

การลงทนุ หรืองบประมาณ

ของประเทศอยา่งมีนยัสําคญั 

ต้องได้รับความเหน็ชอบของ

รัฐสภา ในการนี ้รัฐสภาจะต้อง

พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน

หกสบิวนันบัแต่วนัที่ได้รับเรื่อง

ดงักลา่ว 

 

 

 

หรือมีบทเปลี่ยนแปลง

หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองหรือ

จัดการด้านสิง่แวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาต ิพลังงาน 

หรือสังคม ที่มิใช่ความร่วมมือ

ทางวชิาการ ต้องได้รับความ

เหน็ชอบของรัฐสภา 

กระบวนก

ารก่อน

การเจรจา 

(ถกูตดัไปหมด) (ถกูตดัไปหมด) ก่อนการดําเนินการเพื่อทํา

หนงัสือสญัญากบันานา

ประเทศหรือองค์การระหวา่ง

ประเทศตามวรรคสอง 

คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมลู

และจดัให้มีการรับฟังความ

คิดเหน็ของประชาชน และ

ต้องชีแ้จงตอ่รัฐสภาเกี่ยวกบั

หนงัสือสญัญานัน้ ในการนี ้

ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบ

การเจรจาตอ่รัฐสภาเพื่อขอ

ความเหน็ชอบด้วย 

ก่อนการดําเนินการเพื่อทํา

หนงัสือสญัญากบันานา

ประเทศหรือองค์การระหวา่ง

ประเทศตามวรรคสอง 

คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมลูและ

จดัให้มีการรับฟังความคิดเหน็

ของประชาชน และต้องชีแ้จง

ตอ่รัฐสภาเกี่ยวกบัหนงัสือ

สญัญานัน้ ในการนี ้ให้

คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการ

เจรจาตอ่รัฐสภาเพื่อขอความ

เหน็ชอบด้วย 

  



 

       

วรรค 3 ให้มีกฎหมายวา่ด้วยการให้

ประชาชนสามารถเข้าถงึ

รายละเอียดของหนงัสือ

สญัญา และการแก้ไขหรือ

เยียวยาผู้ ที่ได้รับผลกระทบ

จากการปฏิบตัิตามหนงัสือ

สญัญาโดยคํานึงถงึความ

เป็นธรรมระหวา่งผู้ ที่ได้รับ

ประโยชน์กบัผู้ ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการปฏิบตัิ

ตามหนงัสือสญัญานัน้และ

ประชาชนทัว่ไป 

 

ให้มีกฎหมายวา่ด้วยการให้

ประชาชนสามารถเข้าถงึ

รายละเอียดและการรับฟัง

ความคิดเหน็ของประชาชน 

เกี่ยวกบัหนงัสือสญัญาตาม

วรรคสอง และในกรณีที่เป็น

หนงัสือสญัญาที่มีบทให้เปิด

เสรีด้านการค้าหรือการลงทนุ  

กฎหมายดงักลา่วต้องมี

บทบญัญตัิเกี่ยวกบัการเสนอ

กรอบการเจรจาตอ่รัฐสภา 

การศกึษาถงึประโยชน์ของ

หนงัสือสญัญาและผลกระทบ

ตอ่ประชาชนหรือ

ผู้ประกอบการ และการ

ดําเนินการแก้ไขหรือเยียวยา

ผู้ ที่ได้รับผลกระทบจาก

หนงัสือสญัญาดงักลา่วด้วย 

 

ให้มีกฎหมายวา่ด้วยการ

กําหนดขัน้ตอนและวิธีการ

จดัทําหนงัสือสญัญาที่มี

ผลกระทบตอ่ความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจหรือสงัคมของ

ประเทศอยา่งกว้างขวาง หรือ

มีผลผกูพนัด้านการค้า หรือ

การลงทนุอยา่งมีนยัสําคญั 

รวมทัง้การแก้ไขหรือเยียวยา

ผู้ได้รับผลกระทบจากการ

ปฏิบตัิตามหนงัสือสญัญา

ดงักลา่วโดยคํานงึถงึความ

เป็นธรรมระหวา่งผู้ ที่ได้

ประโยชน์กบัผู้ ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการปฏิบตัิตาม

หนงัสือสญัญานัน้และ

ประชาชนทัว่ไป 

ให้มีกฎหมายวา่ด้วยการ

กําหนดประเภท กรอบการ

เจรจา ขัน้ตอนและวิธีการ

จดัทําหนงัสือสญัญาที่มี

ผลกระทบตอ่ความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจหรือสงัคมของ

ประเทศอยา่งกว้างขวาง หรือมี

ผลผกูพนัด้านการค้า การ

ลงทนุ หรืองบประมาณของ

ประเทศอยา่งมีนยัสําคญั 

รวมทัง้การแก้ไขหรือเยียวยาผู้

ได้รับผลกระทบจากการปฏิบตัิ

ตามหนงัสือสญัญาดงักลา่ว 

โดยคํานงึถงึความเป็นธรรม

ระหวา่งผู้ ที่ได้ประโยชน์กบัผู้ ที่

ได้รับผลกระทบจากการปฏิบตัิ

ตามหนงัสือสญัญานัน้และ

ประชาชนทัว่ไป 

ให้มีกฎหมายวา่ด้วยการเสนอ 

และการกาํหนดลักษณะกรอบ

การเจรจาต่อรัฐสภา ขั้นตอน

และวธิีการจัดทาํหนังสือสัญญา 

รวมทั้งการให้ข้อมูลและจัดรับ

ฟังความคดิเหน็ประชาชน และ

การให้ประชาชนสามารถเข้าถงึ

รายละเอียดของหนงัสือสญัญา

ตามวรรคสอง กฎหมายดงักลา่ว

ต้องมีบทบญัญตัิเกี่ยวกบั

การศกึษาถงึประโยชน์ของหนงัสือ

สญัญาและผลกระทบตอ่

ประชาชนหรือผู้ประกอบการ และ

การดําเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้

ที่ได้รับผลกระทบโดยคํานงึถงึ

ความเป็นธรรมระหวา่งผู้ ที่ได้

ประโยชน์กบัผู้ ที่ได้รับผลกระทบ

จากการปฏิบตัิตามหนงัสือสญัญา

ดงักลา่วด้วย 

 

ไม่มีการเสนอกรอบการเจรจา 

ส่งผลใหค้วามโปร่งใส แทบจะ

หายไปโดยสิ้นเชิง ลดทอน

ความชอบธรรมและอํานาจ

ต่อรองในการเจรจา ใน

ทางปฏิบบตัิคือประชาชนและ

รฐัสภาจะรบัรู้ข้อมูลเพียงพอใน

การมีส่วนร่วมก็ต่อเมือ่การเจรจา

จบสิ้นไปแลว้ ซึ่งแทบไม่มี

ความหมายแต่อย่างใด 

 

ตดัการศึกษาผลกระทบออกไปซึ่ง

ตรงกบัความตอ้งการของธุรกิจ

ข้ามชาติ ส่งผลใหส้งัคม รวมถึงผู้

เจรจราและฝ่ายนโยบายเอง ขาด

ความเข้าใจอย่างถ่องแทถ้ึงผลดี

ผลเสีย ง่ายต่อการถูกกดคนัจาก

คู่เจรจาและกลุ่มทนุ การเจรจา

ของรฐับาลและการพิจารณาของ

รฐัสภาจึงไม่ขึ้นอยู่กบัฐานองค์

ความรู้และปัญญา 

 (ถกูตดัไปหมด) (ถกูตดัไปหมด) เมื่อลงนามในหนงัสือสญัญา

ตามวรรคสองแล้ว ก่อนที่จะ

เมื่อลงนามในหนงัสือสญัญา

ตามวรรคสองแล้ว ก่อนที่จะ

ก่อนแสดงเจตนาให้มีผลผกูพนัใน

หนงัสือสญัญาตามวรรคสอง 

เสียงของประชาชนไม่จําเป็นตอ้ง

ถูกไดไ้ดย้ินอีกต่อไป ยงัผลให้



แสดงเจตนาให้มีผลผกูพนั

คณะรัฐมนตรีต้องให้

ประชาชนสามารถเข้าถงึ

รายละเอียดของหนงัสือ

สญัญานัน้ และในกรณีที่การ

ปฏิบตัิตามหนงัสือสญัญา

ดงักลา่วก่อให้เกิดผลกระทบ

ตอ่ประชาชนหรือ

ผู้ประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม คณะรัฐมนตรี

ต้องดําเนินการแก้ไขหรือ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนัน้

อยา่งรวดเร็วเหมาะสม และ

เป็นธรรม 

 

แสดงเจตนาให้มีผลผกูพนั

คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชน

สามารถเข้าถงึรายละเอียดของ

หนงัสือสญัญานัน้ และในกรณี

ที่การปฏิบตัิตามหนงัสือ

สญัญาดงักลา่วก่อให้เกิด

ผลกระทบตอ่ประชาชนหรือ

ผู้ประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม คณะรัฐมนตรีต้อง

ดําเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้

ได้รับผลกระทบนัน้อยา่ง

รวดเร็วเหมาะสม และเป็น

ธรรม 

 

คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชน

สามารถเข้าถงึรายละเอียดของ

หนงัสือสญัญานัน้ และจดัให้มีการ

รับฟังความคิดเหน็ของประชาชน

ด้วย 

 

(คงเดิม) 

ความตึงเครียดและความไม่

เข้าใจกบัรฐับาลจะเพิ่มสูงขึ้น 

ง่ายต่อการฉกฉวยโอกาศของ

ฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง 

นําไปสู่ภาระของรฐับาลเองและ

ประสิทธิภาพการเจรจาในทีส่ดุ 

วรรค 4 ในกรณีที่มีปัญหาวา่หนงัสือ

สญัญาใดเป็นหนงัสือ

สญัญาที่จะต้องเสนอรัฐสภา

ให้ความเหน็ชอบตามวรรค

สอง ให้เป็นอํานาจของศาล

รัฐธรรมนญูที่จะวินิจฉยัชี ้

ขาดโดยให้นําบทบญัญตัิ

ตามมาตรา ๑๕๔ (๑) และ 

(๒) มาใช้บงัคบักบัการเสนอ

เรื่องตอ่ศาลรัฐธรรมนญูโดย

อนโุลม ทัง้นี ้ให้ศาล

ในกรณีที่มีปัญหาวา่หนงัสือ

สญัญาใดเป็นหนงัสือสญัญา

ที่จะต้องเสนอรัฐสภาให้ความ

เหน็ชอบตามวรรคสอง ให้

เป็นอํานาจของศาล

รัฐธรรมนญูที่จะวินิจฉยัชีข้าด

โดยให้นําบทบญัญตัิตาม

มาตรา ๑๕๔(๑) และ (๒) มา

ใช้บงัคบักบัการเสนอเรื่องตอ่

ศาลรัฐธรรมนญูโดยอนโุลม  

ทัง้นี ้ให้ศาลรัฐธรรมนญูชีข้าด

ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรค

สอง ให้เป็นอํานาจของศาล

รัฐธรรมนญูที่จะวินิจฉยัชีข้าด 

โดยให้นําบทบญัญตัิตาม

มาตรา ๑๕๔ (๑) มาใช้บงัคบั

กบัการเสนอเรื่องตอ่ศาล

รัฐธรรมนญูโดยอนโุลม 

 

ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรค

สอง ให้เป็นอํานาจของศาล

รัฐธรรมนญูที่จะวินิจฉยัชีข้าด 

โดยให้นําบทบญัญตัิตาม

มาตรา ๑๕๔ (๑) มาใช้บงัคบั

กบัการเสนอเรื่องตอ่ศาล

รัฐธรรมนญูโดยอนโุลม 

ในกรณีที่จาํเป็นต้อง

วนิิจฉัยว่าหนังสือสัญญาใดเข้า

ลักษณะหนังสือสัญญาตาม

วรรคสาม ให้เป็นอาํนาจของ

คณะกรรมการวนิิจฉัยหนังสือ

สัญญา ซึง่ประธานรัฐสภาจะได้

แต่งตั้งขึน้ ประกอบด้วย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นํา

กลไกการตรวจสอบจะไม่มี

ความหมายอีกต่อไป 



รัฐธรรมนญูวินิจฉยัชีข้าดให้

แล้วเสร็จภายในสบิห้าวนั

นบัแตว่นัที่รับเรื่อง 

ให้แล้วเสร็จในสิบห้าวนันบัแต่

วนัที่รับเรื่อง 

ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

ประธานวุฒสิภา นายกรัฐมนตรี 

และประธานศาลฎีกา   

ให้นําข้อบังคับการ

ประชุมของรัฐสภามาใช้บังคับ

กับการประชุมของ

คณะกรรมการวนิิจฉัยหนังสือ

สัญญาโดยอนุโลม 

คาํวนิิจฉัยของคณะกรรมการ

วนิิจฉัยหนังสือสัญญาตาม

มาตรานี้ให้มีผลทั่วไปและเป็น

เดด็ขาด ผูกพันรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี ศาล และ

หน่วยงานทั้งปวงของรัฐ 

บทเฉพาะ

กาล 

ให้ดําเนินการจดัให้มี

กฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ 

ของรัฐธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจกัรไทย ซึง่แก้ไข

เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนญูนี ้

ภายในหนึง่ปีนบัแตว่นั

ประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้

 

(วรรคสอง ถกูตดัออก

ทัง้หมด) 

ให้ดําเนินการจดัให้มี

กฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ 

ของรัฐธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจกัรไทยซึง่แก้ไข

เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนญูนี ้

ภายในหนึง่ปีนบัแตว่นั

ประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้

 

ในระหวา่งที่ยงัไมม่ีการตรา

กฎหมายตามวรรคหนึง่ขึน้ใช้

 ให้ดําเนินการจดัให้มีกฎหมาย

ตามมาตรา ๑๙๐ ของ

รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร

ไทย ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดย

รัฐธรรมนญูนี ้ภายในหนึง่ปีนบั

แตว่นัประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้

ให้ดําเนินการจดัให้มีกฎหมายตาม

มาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจกัรไทยซึง่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยรัฐธรรมนญูนี ้ภายในหนึง่ปีนบั

แตว่นัประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้

(วรรคหนึง่ คงเดิม) 

 

ในระหวา่งที่ยงัไมม่ีการตรา

กฎหมายตามวรรคหนึง่ขึน้ใช้

บงัคบั ให้คณะรัฐมนตรีจดัให้มีการ

รฐับาลสามารถเตะถ่วงการออก

กฏหมายลูก ส่งผลใหก้ารบงัคบั

ใชม้าตรา 190 มีความสบัสนอยู่

ต่อไป 



บงัคบั ให้คณะรัฐมนตรีจดัให้

มีการรับฟังความคิดเหน็ของ

ประชาชนในการจดัทํา

หนงัสือสญัญาตามมาตรา 

๑๙๐ วรรคสอง ของ

รัฐธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจกัรไทย ซึง่แก้ไข

เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนญูนี ้

และในกรณีที่เป็นหนงัสือ

สญัญาที่มีบทให้เปิดเสรีด้าน

การค้าหรือการลงทนุ  ให้

เสนอกรอบการเจรจาเพื่อขอ

ความเหน็ชอบของรัฐสภา 

และผลการศกึษาถงึ

ผลประโยชน์และผลกระทบ

ของหนงัสือสญัญาดงักลา่ว

ตอ่รัฐสภาทราบด้วย ทัง้นี ้

ตามความเหมาะสม 

รับฟังความคิดเหน็ของประชาชน

ในการจดัทําหนงัสือสญัญาตาม

มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของ

รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนญูนี ้

และในกรณีที่เป็นหนงัสือสญัญาที่

มีบทให้เปิดเสรีด้านการค้าหรือการ

ลงทนุ  ให้เสนอกรอบการเจรจาให้ 

รัฐสภาเหน็ชอบ  และ เสนอ

ผลกระทบของหนงัสือสญัญา และ  

แนวทางในการเยียวยาให้รัฐสภา

ทราบ 

 


