
ประเภทของความตกลงระหวา่งประเทศและ

หลกัปฏบิตัขิองการลงนามระหวา่งประเทศ

โดยนายรชัภมู ิบุญรอด

นักการทูตช านาญการพเิศษ

กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย



ประเภทของความตกลงระหวา่งประเทศ

มผีลผกูพนัทางกฎหมาย ไม่มผีลผกูพนัทางกฎหมาย

เอกสารท่ีไมใ่ช ่“ความตกลง”



ประเภทของความตกลงระหวา่งประเทศ

มผีลผกูพนัทางกฎหมาย



“สนธสิญัญา หมายถงึ ความตกลงระหวา่งประเทศทีจ่ดัท าขึน้ระหวา่งรฐั

เป็นลายลกัษณอ์กัษรและอยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายระหวา่งประเทศ 

ไม่วา่จะถูกบนัทกึไวใ้นเอกสารฉบบัเดยีวหรอืสองฉบบัหรอืมากกวา่ที่

เกีย่วพนักนัและไม่วา่จะเรยีกชือ่วา่อย่างไร” 

(ทีม่า: ขอ้ ๒ ของอนุสญัญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙)



คุณลกัษณะของสนธสิญัญา

คตล รปท (2 ฝ่ายขึน้, ระหวา่งประเทศ)

ท าโดยรฐั/องคก์าร.รปท. (ไตห้วนั/เอกชน ตปท/ระดบัหน่วยงานทีจ่ดัท า)

 เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ภายใตบ้งัคบั กม.รปท. (สญัญาจทีจู/ีเจตนาใหม้ผีลผูกพนัตาม กม.รปท.)

ฉบบัเดยีวหรอืมากกวา่ (นสลป)

 ไม่วา่จะเรยีกชือ่วา่อย่างไร (ช ือ่น้ันส าคญัไฉน)

อืน่ๆ (การลงนาม / การลงนามย่อ/ เนือ้หาสาระ) ?



มาตรา ๑๗๘ วรรค ๑ ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย

“พระมหากษตัรยิท์รงไวซ้ ึง่
พระราชอ านาจในการท า
หนังสอืสญัญาสนัตภิาพ
สญัญาสงบศกึ และสญัญา
อืน่กบันานาประเทศหรอืกบั
องคก์ารระหวา่งประเทศ” 



มาตรา ๑๗๘ วรรค ๒

หนงัสอืสญัญาใด...

๑. มบีทเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทย

๒. มบีทเปลีย่นแปลงเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขต ซึง่ประเทศไทย มสีทิธอิธปิไตยหรอืมเีขตอ านาจ

ตามหนังสอืสญัญาหรอืตามกฎหมายระหวา่งประเทศ

๓. ทีจ่ะตอ้งออกพระราชบญัญตัเิพือ่ใหก้ารเป็นไปตามหนังสอืสญัญาน้ัน

๔. หนังสอืสญัญาอืน่ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ สงัคม หรอืการคา้หรอืการ

ลงทนุของประเทศอย่างกวา้งขวาง

... ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากรฐัสภา



มาตรา ๑๗๘ วรรค ๓ ของรฐัธรรมนูญฯ

หนงัสอืสญัญาอืน่ทีอ่าจมผีลกระทบต่อความม ัน่คงทาง
เศรษฐกจิ สงัคม หรอืการคา้ หรอืการลงทุน ของประเทศอย่าง
กวา้งขวางตามวรรคสอง ไดแ้ก ่หนงัสอืสญัญาเกีย่วกบัการคา้
เสร ีเขตศุลกากรรว่ม หรอืการใหใ้ชท้รพัยากรธรรมชาต ิหรอื
ท าใหป้ระเทศตอ้งสูญเสยีสทิธใินทรพัยากรธรรมชาตทิ ัง้หมด 
หรอืบางสว่น หรอืหนงัสอืสญัญาอืน่ตามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ 

 ตอ้งอา่นวรรค ๓ และวรรค ๒ ประกอบกนั

(อา้งองิ: ค าวนิิจฉัยศาลรฐัธรรมนูญที ่๓/๒๕๖๐ รา่งบนัทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยการผ่านแดนสนิคา้)



 การเจรจา (ขอกรอบ)

 การขอความเห็นชอบจาก ค.ร.ม./รฐัสภา (ประเดน็ทีข่อ)

 การลงนาม (การแกไ้ขรา่ง/การลงนามย่อ/full powers)

 การด าเนินการใหม้ผีลผูกพนั (ลงนาม/สตัยาบนั/ภาคยานุวตั/ิการแจง้)

 การจดัเกบ็ (กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย)

กระบวนการจดัท าสนธสิญัญา 



“การเสนอกรอบการเจรจา ท่าทขีองไทยในการเจรจา หรอืการจดัท า
และจะตอ้งมคีณะผูแ้ทนไทยเพือ่เขา้รว่มการประชมุดว้ย หากเป็นเร ือ่งทีจ่ะมี
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศและมผีลผูกพนัในระยะยาว ใหส้ว่นราชการและ
กรอบในการเจรจา ท่าทขีองไทยในการเจรจา หรอืการจดัท าความตกลง
คณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณา ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๔ (๗) แหง่พระ
เสนอเร ือ่งและการประชมุคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ พรอ้มทัง้เสนอ
ไทยเพือ่เขา้รว่มประชมุระหวา่งประเทศตอ่คณะรฐัมนตรเีพือ่ทราบมาใน

มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

เร ือ่งการเสนอองคป์ระกอบของ

คณะผูแ้ทนไทยเพือ่เขา้รว่มการประชมุระหวา่งประเทศและกรอบการเจรจา



การด าเนินการจัดท าหนังสือสัญญาหรือเร่ืองเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเกี่ยวกับ
องค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย ส่วนราชการเจ้าของเร่ืองต้อง

1. น าเสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณาร่างหนังสอืสัญญาก่อนด าเนินการลงนามทุกครัง้

2. ถ้าจ าเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยค าหรือสาระส าคัญของหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัตหิรือ
เหน็ชอบแล้ว

มตคิณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2558
การจดัท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

ไม่ขดักบัหลกัการทีค่ณะรัฐมนตรีได้อนุมตัิ
หรือให้ความเห็นชอบไว้

สามารถด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลงั พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์

ทีไ่ทยได้รับจากการปรับเปลีย่นดงักล่าว

ขดัหรือไม่สอดคล้องกบัหลกัการทีค่ณะรัฐมนตรีได้อนุมตัิ
หรือให้ความเห็นชอบไว้

ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณาก่อนด าเนินการ
โดยห้ามมใิห้แก้ไขหรือลงนามก่อนทีค่ณะรัฐมนตรีอนุมตัิ

หรือให้ความเห็นชอบการปรับเปลีย่นน้ัน



การจัดท าหนังสือสัญญาในนามรัฐหรือรัฐบาลไทย
กับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

ที่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ 

ถ้าผู้ลงนามหนังสือสัญญาไม่ใช่
นายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

ผู้ลงนามต้องได้รับหนังสือมอบอ านาจเตม็ (Full Powers)

มตคิณะรัฐมนตรี วันที่ 2 กรกฎาคม 2556
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอ านาจเตม็



ข้อยกเว้น!
ถ้าในทางปฏบิตัเิป็นที่ยอมรับกันระหว่างคู่ภาคีของความตกลงว่าไม่จ าเป็น

ต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจเตม็
(ให้ส่วนราชการเจ้าของเร่ืองแจ้งคณะรัฐมนตรีทราบด้วย)

ภายหลังการลงนามให้น าส่งต้นฉบบัหนังสือสัญญาไปเกบ็รักษาไว้ที่
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ

มตคิณะรัฐมนตรี วันที่ 2 กรกฎาคม 2556
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอ านาจเตม็ (ต่อ)



สนธิสัญญาของไทย





ประเภทของความตกลงระหวา่งประเทศ

มผีลผกูพนัทางกฎหมาย ไม่มผีลผกูพนัทางกฎหมาย



ความตกลงทีไ่ม่มผีลผูกพนัทางกฎหมาย 
(non-legally binding agreement)

เจตนา = ดูจากกรรม = ถอ้ยค าและบรบิท



การใชถ้อ้ยค าในสนธสิญัญาและเอกสารทีไ่ม่เป็นหนงัสอืสญัญา

สนธสิญัญา เอกสารทีไ่มเ่ป็นหนงัสอืสญัญา

article, clause paragraph

agree decide, accept, approve

agreement arrangement, understanding

agreed decided, accepted, approved

authentic, authoritative valid

conditions, terms provisions

continue in force continue to have effect

Done Signed

enter into force come into effect

mutually jointly

obligation commitment

Parties Participants, Sides

Preamble Introduction

rights benefits

shall will

undertake carry out

undertakings understandings



ขอ้บทท่ีแสดงสถานะของความตกลงท่ีไม่ใช่สนธิสญัญา

 “This MOU is not intended to be 

legally binding”

 “This MOU does not create legally 

binding obligations under international 

law.”

 “This MOU is not a treaty.”

แต่...



บรบิท

 ระดบัหน่วยงานทีจ่ดัท า ?

 ชือ่ ?

 การลงนาม ?

 เน้ือหาสาระ ?

 การลงทะเบยีนตามขอ้ 102 ของกฏบตัิสหประชาชาติ?

 ขอ้บทเกีย่วกบัการระงบัขอ้พพิาทโดยการใชอ้นุญาโตตุลาการหรอืศาล



มาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการเสนอเรือ่ง

และการประชมุคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548

มาตรา 4 การเสนอเรือ่งตอ่คณะรฐัมนตรใีหเ้สนอได ้เฉพาะเรือ่งดงัตอ่ไปน้ี

[…]

(7) เรือ่งทีเ่ก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศหรือทีเ่ก่ียวกบัองคก์าร

ระหวา่งประเทศทีม่ีผลผกูพนัรฐับาลไทย



ตอ้งเป็นความตกลงทีเ่ขา้เง่ือนไขครบทัง้ 7 ประการ 

มตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่27 มกราคม 2558

การจดัท าความตกลงทีห่น่วยงานเจา้ของเร ือ่งสามารถด าเนินการได้

ตามอ านาจหน้าทีโ่ดยไม่ตอ้งเสนอตอ่คณะรฐัมนตรี

4. ไม่กอ่ใหเ้กดิผลผูกพนังบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณทีส่่วน

ราชการหรอืหน่วยงานของรฐัไดร้บัจดัสรรโดยความเห็นชอบของ

รฐัสภาแลว้

3.  ไม่ไดม้เีนือ้หาเป็นเร ือ่งส าคญั

หรอืเกีย่วขอ้งกบันโยบาย 

7. ส่วนราชการเจา้ของเร ือ่งไดเ้สนอรา่งความตกลงฯ ใหก้ระทรวงการตา่งประเทศพจิารณาและใหค้วามเห็นชอบแลว้

5. สามารถด าเนินการไดภ้ายใตก้ฎหมายหรอืกฎระเบยีบ

ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในขณะทีท่ าความตกลงนัน้ ๆ

2. ท าขึน้ตามอ านาจหน้าทีท่ีม่อียู่ของส่วนราชการในระดบักรม

6.  รฐัมนตรเีจา้สงักดัใหค้วามเห็นชอบในการ

จดัท าความตกลงฯ แลว้

1. ไม่เขา้ลกัษณะเป็นหนงัสอืสญัญา



มติคณะรฐัมนตร ีเรือ่ง การสถาปนาความสมัพนัธ์เมืองพีเ่มืองนอ้ง

 มตคิณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัที ่17 สงิหาคม2547 เม่ือวนัที ่10 เมษายน 2549 เม่ือวนัที ่20 มกราคม 2558 และเม่ือวนัที ่8 

สงิหาคม 2560 

 “ในกรณีทีก่ารจดัท าความตกลงเมืองพ่ีเมืองนอ้งในระดบัจงัหวดัด าเนินการโดยใชร้า่งบนัทกึความเขา้ใจฉบบัมาตรฐานทีย่ก

รา่งโดยกระทรวงการตา่งประเทศ หรอืทีมี่การแกไ้ขเพียงเล็กนอ้ย (หากมีการแกไ้ขมาก ใหก้ระทรวงมหาดไทยจะเสนอ

คณะรฐัมนตรเีป็นกรณี ๆ ไป) ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศพิจารณารว่มกบัรฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงมหาดไทย โดยตอ้งมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตามบทบญัญตัิ

ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยเก่ียวกบัการท าหนงัสอืสญัญา หากส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวา่ ไมข่ดัตอ่

บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยในประเด็นดงักลา่วก็ใหค้วามเห็นชอบ/อนุมตัไิปได ้โดยถือวา่คณะรฐัมนตรี

ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ และใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรทีราบทุก 6 เดอืน”



การปรบัปรุงมตคิณะรฐัมนตรเีร ือ่งการสถาปนาความสมัพนัธเ์มอืงพีเ่มอืงน้อง

 รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการสถาปนาความสมัพนัธ์เมืองพี่เมืองนอองทั งงหมใใหออยูใ่นบบบัเใียวกนั

 รวมแนวทางการจใัท าหนงัสือแสใงเจตจ านง (Letter of Intent) ไวอในมติคณะรัฐมนตรี  

 เพิ่มร่างหนงัสือแสใงเจตจ านงบบบัมาตรฐาน

 ปรับปรุงร่างบนัทกึความเขอาใจบบบัมาตรฐานใหอมีความยืใหยุน่ในเร่ืองถออยค ามากยิ่งขึ งน

 ปรับปรุงถออยค าในมติคณะรัฐมนตรีจาก “การแกอไขมาก/แกอไขเพียงเลก็นออย” เป็น “การแกอไขถออยค าหรือ
สาระส าคญัที่ไมข่ใักบัหลกัการ”



ประเภทของความตกลงระหวา่งประเทศ

เอกสารท่ีไมใ่ช ่“ความตกลง”



3. เอกสารอืน่ ๆ ทีไ่ม่ใช ่“ความตกลง”

 เอกสารฝ่ายเดยีว (Full Powers/ Instruments of Ratification/Accession)

บนัทกึการหารอื/การประชมุ (Records of Discussion/Agree Minutes)

 เอกสารแสดงเจตนารมณท์างการเมอืง (Declaration/Joint 

Statement/Joint Press Statement)



ตวัอย่างเอกสารทีไ่ม่ใช ่“ความตกลง”

 บนัทกึการประชมุคณะผูว้า่ราชการจงัหวดัและเจา้แขวงชายแดนไทย-ลาว

 บนัทกึการประชมุคณะผูว้า่ราชการจงัหวดัชายแดนไทย-กมัพูชา

 บนัทกึการประชมุ (Agreed Minutes) ของการประชมุคณะกรรมาธกิารรว่มวา่ดว้ยความ
รว่มมอืทวภิาค ี(JC) ไทย-เมยีนมาร ์ (ครั งงท่ี ๘) : กรมสนธิสญัญา  ใหอความเห็นว่า “โใยท่ีการใ าเนินการตามร่าง
บนัทกึการประชมุใงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศและอาจเก่ียวขอองกบัหลายหน่วยงาน กรมเอเชียตะวนัออกควร
พจิารณาเสนอร่างบนัทกึการประชมุ  ใหอคณะรัฐมนตรีพจิารณาตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าใอวยการเสนอเร่ืองและการ
ประชมุคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘



เอกสารทาง

กฎหมาย

สนธสิญัญา (treaty) สญัญา (contract)

เชน่

• FTA

• โอนตวันกัโทษ

• ยกเวน้ตรวจลงตรา

• เอกสทิธแิละความคุม้กนั

• เขตแดน

• ความรว่มมอืทางทหาร

เชน่

• ซือ้ขายอาวธุ

• ซือ้ขายขา้ว

• วา่จา้ง

เอกสารอืน่ๆ

เชน่

Joint Statement

Joint Press Statement

Declaration

Agreed Minutes

Record of Discussion 

ความรว่มมอืในระดบัหน่วยงาน 

ม.17

8 

รธน.

พรบ.

องคก์ร

อยัการ 

พ.ศ. 

2552

ม.4(7) พรฎ.การ
เสนอเร่ืองและกปช.
ครม.  พ.ศ. 2548

มติ ครม. 27  ม.ค.58
}



ผงัการจดัโตะ๊ลงนาม



พิธีลงนามสนธิสญัญาทวิภาคี (ไม่มีพยาน)



พิธีลงนามสนธิสญัญาทวิภาคี (ไม่มีพยาน)
การจบัมือ



พิธีลงนามสนธิสญัญาทวิภาคี (มีพยาน)



พิธีลงนามสนธิสญัญาทวิภาคี (มีพยาน)
การจบัมือ



พิธีลงนามสนธิสญัญาทวิภาคี (มีพยาน)



พิธีการลงนามสนธิสญัญา

พิธีลงนามบนัทกึแสใงเจตจ านงโครงการทวายระหว่างไทย พมา่ และญ่ีปุ่ น



พิธีลงนามสนธิสญัญาพหภุาคี

การลงนามสนธิสญัญาหอามอาวธุนิวเคลียร์ 20 กนัยายน 2560



พิธีลงนามสนธิสญัญาพหภุาคี

การลงนามสนธิสญัญาว่าใอวยการคอาอาวธุ 25 พฤศจิกายน 2557



พิธีการให้สตัยาบนัสาร 

ไทยใหอสตัยาบนัสารความตกลงปารีส (Paris Agreement) เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559
https://www.youtube.com/watch?v=OSQhB6AFVGI



Q & A


