
ประเภทของความตกลงระหวา่งประเทศและ

หลกัปฏบิตัขิองการลงนามระหวา่งประเทศ

โดยนายรชัภมู ิบุญรอด

นักการทูตช านาญการพเิศษ

กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย



การจ าแนกประเภทของเอกสารระหวา่งประเทศ

 จ านวนผูจ้ดัท า:   ฝ่ายเดยีว / ทวภิาค ี / พหุภาคี

 ผลผูกพนัตามกฎหมาย:   ผูกพนั vs ไม่ผูกพนั

 วตัถปุระสงคก์ารจดัท า: ความตกลง หนงัสอืมอบอ านาจเตม็  

สตัยาบนัสาร บนัทกึการหารอื ปฏญิญาทางการเมอืง ฯ ล ฯ 

 หลกัการจ าแนกอืน่ ๆ 



ประเภทของความตกลงระหวา่งประเทศ

มผีลผกูพนัทางกฎหมาย ไม่มผีลผกูพนัทางกฎหมาย

เอกสารท่ีไมใ่ช ่“ความตกลง”



1. สนธสิญัญา (treaty)

2. ความตกลงทีไ่ม่มผีลผูกพนัทางกฎหมาย 

(non-legally binding agreement)

3. เอกสารอืน่ ๆ ทีไ่ม่ใช ่“ความตกลง”

เคา้โครงการบรรยาย



 กฎหมายระหวา่งประเทศ

 อนุสญัญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙

 อนุสญัญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญาระหว่างรฐักบัองคก์ารระหวา่ง

ประเทศหรอืระหวา่งองคก์ารระหวา่งประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖

กฎหมายภายใน

 รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

 พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการเสนอเร ือ่งและการประชมุคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘

 มตคิณะรฐัมนตรี

กรอบทางกฎหมาย



1. สนธสิญัญา (treaty)

“สนธสิญัญา หมายถงึ ความตกลงระหวา่งประเทศทีจ่ดัท า

ขึน้ระหวา่งรฐัเป็นลายลกัษณอ์กัษรและอยู่ภายใตบ้งัคบัของ

กฎหมายระหวา่งประเทศ ไม่วา่จะถูกบนัทกึไวใ้นเอกสารฉบบั

เดยีวหรอืสองฉบบัหรอืมากกวา่ทีเ่กีย่วพนักนัและไม่วา่จะ

เรยีกชือ่วา่อย่างไร” 

(ทีม่า: ขอ้ ๒ ของอนุสญัญาฯ ค.ศ. ๑๙๖๙)



 จดัท าขึน้ระหวา่งรฐั/องคก์ารระหวา่งประเทศ

 กระท าในนามรฐั มใิชใ่นนามของส่วนราชการหรอืหน่วยงานรฐัหรอื

หน่วยการปกครองระดบัภูมภิาคหรอืทอ้งถิน่

 ผูก้ระท าการแทนรฐัโดยการแสดงหนงัสอืมอบอ านาจเตม็ (full 

powers) ยกเวน้ ประมุขแหง่รฐั หวัหน้ารฐับาล และรฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงการตา่งประเทศ 

(อา้งองิ: ขอ้ ๗ ของอนุสญัญาฯ ค.ศ. ๑๙๖๙)

ลกัษณะของสนธสิญัญา



 รัฐ (State) มีอ ำนำจอธิปไตยและมเีอกรำช ประกอบด้วย ประชำกร ดนิแดน รัฐบำล

 องค์กำรระหว่ำงประเทศ (International Organisation) 

 จัดตั้งขึน้โดยสนธิสัญญำ ทีก่ ำหนดรำยละเอยีดต่ำงๆ 

 มีนิติฐำนะ – เป็นนิตบุิคคล ทั้งภำยใต้กฎหมำยระหว่ำงประเทศและกฎหมำยภำยใน

 มีควำมสำมำรถทำงกฎหมำย ทั้งภำยใต้กฎหมำยระหว่ำงประเทศและกฎหมำยภำยใน

รัฐและองคก์ารระหวา่งประเทศ
ในฐานะบุคคลในทางกฎหมายระหวา่งประเทศ



 อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายระหวา่งประเทศ
 แตกตา่งจาก “สญัญาจทูีจ”ี ทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายภายใน

 กอ่ใหเ้กดิพนัธกรณีระหว่างประเทศ (international obligations)

 หากละเมดิ กอ่ใหเ้กดิความรบัผดิของรฐั (State responsibility) 

 มกีลไกการระงบัขอ้พพิาทตามกฎหมายระหวา่งประเทศ (dispute 

settlement)

 พนัธกรณีเกดิขึน้เมือ่ใด: การลงนาม vs. การด าเนินการใหม้ผีลผูกพนั 

vs. การมผีลใชบ้งัคบั*

ลกัษณะของสนธสิญัญา (ตอ่)



 รฐัผูล้งนาม (signatory State)

 การแสดงความยนิยอมใหม้ผีลผูกพนั (consent to be bound)  รฐั   

ผูท้ าสญัญา (contracting State)

 การมผีลใชบ้งัคบั (entry into force) : พนัธกรณีเกดิ

 กอ่นการมผีลใชบ้งัคบั รฐัผูล้งนามและรฐัผูท้ าสญัญาจะตอ้ง “หลกีเลีย่งการ  

กระท าทีจ่ะเป็นการขดักบัวตัถุประสงคแ์ละจุดประสงคข์องสนธสิญัญา” 

การลงนาม vs การด าเนินการใหม้ผีลผูกพนั vs การมผีลใชบ้งัคบั



การมีผลใช้บงัคบั

 สนธิสัญญามีผลใช้บังคับเม่ือลงนาม (signature) 

 สนธิสัญญาก าหนดให้มีผลใช้บังคบัเม่ือมีการให้สัตยาบัน (ratification)  
หรือการภาคยานุวัต ิ(accession) 

 สนธิสัญญาก าหนดให้มีผลผูกพันเม่ือคู่ภาคีได้แจ้งระหว่างกันว่าได้ด าเนิน
กระบวนการตามขัน้ตอนของกฎหมายภายในของตนเรียบร้อยแล้ว 
(notification upon the completion of the internal procedures necessary 
for the treaty to enter into force)



ตัวอย่างถ้อยค า
“This Agreement shall enter into force on the date of signing 
and shall remain in force for a period of five (5) years. 
Thereafter, it may be extended by written consent of the 
Parties.”

สนธิสญัญามีผลใช้บงัคบัเมื่อลงนาม 



ตัวอย่างถ้อยค า*
“Ratification, acceptance, approval or accession
1. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval of the Signatories.
2. It shall be open for accession by any State which has not signed the Convention.
3. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the 
Depositary.
Entry into force
This Convention shall enter into force on the first day of the sixth month after the month in which 
the 40th instrument of ratification, acceptance, approval or accession has been deposited.”

*Article 16 และ 17 ของ Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction
(18 September 1997)

สนธิสญัญาก าหนดให้มีผลใช้บงัคบัเมื่อมีการให้สตัยาบนั (ratification) 
การยอมรับ (acceptance) หรือการภาคยานวุตัิ (accession)



ตัวอย่างถ้อยค า*
“The present Convention shall be open until 31 December 1949 for signature on behalf of 

any Member of the United Nations and of any non-member State to which an invitation to sign 
has been addressed by the General Assembly.

The present Convention shall be ratified, and the instruments of ratification shall be 
deposited with the Secretary-General of the United Nations.

After 1 January 1950 the present Convention may be acceded to on behalf of any Member 
of the United Nations and of any non-member State which has received an invitation as 
aforesaid. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United 
Nations.”

*Article 11 ของ Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948)

สนธิสญัญาก าหนดให้มีผลใช้บงัคบัเมื่อมีการให้สตัยาบนั (ratification) 
การยอมรับ (acceptance) หรือการภาคยานวุตัิ (accession)



ตัวอย่างถ้อยค า*
“1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the 
deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument 
of ratification or accession.
2. For each State ratifying this Convention or acceding to it after the deposit of the 
twentieth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force 
on the thirtieth day after the date of the deposit of its own instrument of ratification or 
accession.”

*Article 27 ของ Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984)

สนธิสญัญาก าหนดให้มีผลใช้บงัคบัเมื่อมีการให้สตัยาบนั (ratification) 
การยอมรับ (acceptance) หรือการภาคยานวุตัิ (accession)



ตัวอย่างถ้อยค า
“This Agreement shall enter into force on the sixtieth (60) day 
from the date of the last written notification by the Parties of the 
completion of their internal procedures necessary for its 
application.”

สนธิสญัญาก าหนดให้มีผลใช้บงัคบัเมื่อคูภ่าคีวา่ได้แจ้งว่า
ได้ด าเนินกระบวนการตามขัน้ตอนของกฎหมายภายในของตนเรียบร้อยแล้ว 



ไม่วา่จะเรยีกชือ่วา่อย่างไร

 สนธสิญัญา (Treaty) อนุสญัญา (Convention) ความตกลง 

(Agreement) พธิสีาร (Protocol) หนงัสอืแลกเปลีย่น (Exchange of

Notes) บนัทกึความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding) 

ปฏญิญา (Declaration) ธรรมนูญ (Statute) กฏบตัร (Charter) ฯลฯ

 แถลงการณร์ว่ม (Joint Communique) (อา้งองิ: ค าวนิิจฉยัศาล

ลกัษณะของสนธสิญัญา (ตอ่)



มาตรา ๑๗๘ ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย

“พระมหากษตัรยิท์รงไวซ้ ึง่พระราชอ านาจในการท าหนังสอื
สญัญาสนัตภิาพ สญัญาสงบศกึ และสญัญาอืน่กบันานา
ประเทศหรอืกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ” (วรรค ๑)
 “หนงัสอืสญัญา” = “สนธสิญัญา”

(อา้งองิ: ค าวนิิจฉัยศาลรฐัธรรมนูญที ่๖-๗/๒๕๕๑ และที ่๓/๒๕๖๐)

 อ านาจในการท าสนธสิญัญา: คณะรฐัมนตร ี

(อา้งองิ: มาตรา ๓ อ านาจอธปิไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัรยิผู์ท้รงเป็น

ประมุขทรงใชอ้ านาจน้ันทางรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีและศาลตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญ และ

หมวด ๘ คณะรฐัมนตร)ี

 ความเหน็ชอบจาก ค.ร.ม. กอ่นการลงนามและการด าเนินการใหม้ผีลผูกพนั



มาตรา ๑๗๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย (ตอ่)
“หนงัสอืสญัญาใดมบีทเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทย หรอืเขตพืน้ทีน่อก
อาณาเขตซึง่ประเทศไทย มสีทิธอิธปิไตยหรอืมเีขตอ านาจตามหนงัสอื
สญัญาหรอืตามกฎหมายระหว่างประเทศหรอืจะตอ้งออก
พระราชบญัญตัเิพือ่ใหก้ารเป็นไปตามหนงัสอืสญัญา และหนงัสอื
สญัญาอืน่ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ความม ัน่คง ทางเศรษฐกจิ สงัคม หรอื
การคา้หรอืการลงทุนของประเทศอย่างกวา้งขวาง ตอ้งไดร้บัความ
เหน็ชอบของรฐัสภา ในการนี ้รฐัสภาตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
หกสบิวนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัเร ือ่ง หากรฐัสภาพจิารณาไม่แลว้เสรจ็
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ใหถ้อืวา่รฐัสภาใหค้วามเหน็ชอบ” 

(วรรค ๒)



มาตรา ๑๗๘ วรรค ๒

หนงัสอืสญัญา ๔ ประเภททีต่อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากรฐัสภา

๑. มบีทเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทย

๒. มบีทเปลีย่นแปลงเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขต ซึง่ประเทศไทย มสีทิธิ

อธปิไตยหรอืมเีขตอ านาจตามหนงัสอืสญัญาหรอืตามกฎหมาย

ระหวา่งประเทศ

๓. ทีจ่ะตอ้งออกพระราชบญัญตัเิพือ่ใหก้ารเป็นไปตามหนงัสอืสญัญานัน้

๔. หนงัสอืสญัญาอืน่ทีอ่าจมผีลกระทบต่อความม ัน่คงทางเศรษฐกจิ 

สงัคม หรอืการคา้หรอืการลงทุนของประเทศอย่างกวา้งขวาง



ประเทศไทยใชร้ะบบทวนิิยม (Dualism) กล่าวคอื 

กฎหมายระหวา่งประเทศกบักฎหมายภายในแยกกนั

ตอ้งมกีารออกกฎหมายอนุวตักิาร 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกบัประเทศไทย



มาตรา ๑๗๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ตอ่)

“หนงัสอืสญัญาอืน่ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ความม ัน่คงทาง
เศรษฐกจิ สงัคม หรอืการคา้ หรอืการลงทุน ของประเทศ
อย่างกวา้งขวางตามวรรคสอง ไดแ้ก ่หนงัสอืสญัญาเกีย่วกบั
การคา้เสร ีเขตศุลกากรรว่ม หรอืการใหใ้ช้
ทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืท าใหป้ระเทศตอ้งสูญเสยีสทิธใิน
ทรพัยากรธรรมชาตทิ ัง้หมด หรอืบางสว่น หรอืหนงัสอื
สญัญาอืน่ตามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ (วรรค ๓)

 ตอ้งอา่นวรรค ๓ และวรรค ๒ ประกอบกนั

(อา้งองิ: ค าวนิิจฉัยศาลรฐัธรรมนูญที ่๓/๒๕๖๐ รา่งบนัทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยการผ่านแดนสนิคา้)



มาตรา ๑๗๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ตอ่)

“ใหม้กีฎหมายก าหนดวธิกีารทีป่ระชาชนจะเขา้มามสี่วน
รว่มในการแสดงความคดิเห็นและไดร้บัการเยยีวยาทีจ่ าเป็น
อนัเกดิจากผลกระทบของการท าหนงัสอืสญัญาตามวรรค
สามดว้ย” (วรรค ๔)

 รา่ง พ.ร.บ. วา่ดว้ยการท าหนงัสอืสญัญา การเขา้มามสี่วนรว่มของ

ประชาชนและการเยยีวยาทีจ่ าเป็นอนัเกดิจากผลกระทบของการท า

หนงัสอืสญัญา พ.ศ. ....



มาตรา ๑๗๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ตอ่)

“เมือ่มปัีญหาวา่หนงัสอืสญัญาใดเป็นกรณีตามวรรคสอง
หรอืวรรคสามหรอืไม่ คณะรฐัมนตร ีจะขอใหศ้าล
รฐัธรรมนูญวนิิจฉยักไ็ด ้ท ัง้นี ้ศาลรฐัธรรมนูญตอ้งวนิิจฉยั
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนั นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัค าขอ”

(วรรค ๕)

 ค าวนิิจฉยัศาลรฐัธรรมนูญ ที ่๓/๒๕๖๐ รา่งบนัทกึความเขา้ใจวา่

ดว้ยการผ่านแดนสนิคา้



 การเจรจา

 การด าเนินการขอความเหน็ชอบตามกระบวนการภายใน

 การลงนาม

 การด าเนินการใหม้ผีลผูกพนั

 การจดัเกบ็

ข ัน้ตอนการจดัท าสนธสิญัญาและกรอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 



 การเจรจา

 มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เร ือ่งการเสนอ
องคป์ระกอบของ
คณะผูแ้ทนไทยเพือ่เขา้รว่มการประชมุระหวา่งประเทศและกรอบ
การเจรจา

“การเสนอกรอบการเจรจา ท่าทขีองไทยในการเจรจา หรอืการจดัท าความตกลงระหวา่ง
ไทยเพือ่เขา้รว่มการประชมุดว้ย หากเป็นเร ือ่งทีจ่ะมผีลกระทบตอ่ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
สว่นราชการและหน่วยงานของรฐัเสนอกรอบในการเจรจา ท่าทขีองไทยในการเจรจา หรอื
ตอ่คณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณา ท ัง้นี ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๔ (๗) แหง่พระราชกฤษฎกีา
คณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ พรอ้มทัง้เสนอองคป์ระกอบของคณะผูแ้ทนไทยเพือ่เขา้รว่ม
เพือ่ทราบมาในคราวเดยีวกนัดว้ย”

ขัน้ตอนการจดัท าสนธสิญัญาและกรอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (ตอ่)



 การด าเนินการขอความเหน็ชอบตามกระบวนการภายใน

- กรณีมาตรา ๑๗๘ ของรฐัธรรมนูญฯ วรรค ๑ (กรณีไม่ใชส่นธสิญัญาทีต่อ้งขอความเห็นชอบจากรฐัสภา)

- ประเดน็ทีข่ออนุมตั/ิความเห็นชอบจาก ค.ร.ม. 

๑. ใหค้วามเห็นชอบรา่งสนธสิญัญา………(ระบุชือ่สนธสิญัญา)…….

๒. อนุมตัใิห…้…….(ระบุชือ่/ต าแหน่ง)…..หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายลงนามในสนธสิญัา....

๓. มอบหมายใหก้ระทรวงการตา่งประเทศจดัท าหนงัสอืมอบอ านาจเตม็ (full powers) ใหแ้กผู่ล้งนาม

๔. อนุมตักิารด าเนินการใหม้ผีลผูกพนั*

๕. หากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงรา่งความตกลง โดยไม่ขดักบัหลกัการทีค่ณะรฐัมนตรไีด ้
อนุมตัหิรอืใหค้วามเห็นชอบไว ้ใหส้ามารถด าเนินการได ้โดยน าเสนอคณะรฐัมนตรทีราบภายหลงั*

ขัน้ตอนการจดัท าสนธสิญัญาและกรอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (ตอ่)



การด าเนินการจัดท าหนังสือสัญญาหรือเร่ืองเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเกี่ยวกับ
องค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย ส่วนราชการเจ้าของเร่ืองต้อง

1. น าเสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณาร่างหนังสอืสัญญาก่อนด าเนินการลงนามทุกครัง้

2. ถ้าจ าเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยค าหรือสาระส าคัญของหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัตหิรือ
เหน็ชอบแล้ว

มตคิณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2558
การจดัท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

ไม่ขดักบัหลกักำรทีค่ณะรัฐมนตรีได้อนุมตัิ
หรือให้ควำมเห็นชอบไว้

สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยให้น ำเสนอคณะรัฐมนตรี
ทรำบภำยหลงั พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์

ทีไ่ทยได้รับจำกกำรปรับเปลีย่นดงักล่ำว

ขดัหรือไม่สอดคล้องกบัหลกักำรทีค่ณะรัฐมนตรีได้อนุมตัิ
หรือให้ควำมเห็นชอบไว้

ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพจิำรณำก่อนด ำเนินกำร
โดยห้ำมมใิห้แก้ไขหรือลงนำมก่อนทีค่ณะรัฐมนตรีอนุมตัิ

หรือให้ควำมเห็นชอบกำรปรับเปลีย่นน้ัน



 การลงนาม
 มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เร ือ่ง หลกัเกณฑแ์ละ

แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการออกหนงัสอืมอบอ านาจเตม็ (Full Powers)

ขัน้ตอนการจดัท าสนธสิญัญาและกรอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (ตอ่)



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)



ตวัอย่างหนงัสอืมอบอ านาจเตม็



พิธีลงนามสนธิสญัญาทวิภาคี



พิธีลงนามสนธิสญัญาทวิภาคี



พิธีการลงนามสนธิสญัญา

พิธีลงนามบนัทกึแสดงเจตจ านงโครงการทวายระหว่างไทย พมา่ และญ่ีปุ่ น



พิธีลงนามสนธิสญัญาพหภุาคี

การลงนามสนธิสญัญาห้ามอาวธุนิวเคลียร์ 20 กนัยายน 2560



พิธีลงนามสนธิสญัญาพหภุาคี

การลงนามสนธิสญัญาว่าด้วยการค้าอาวธุ 25 พฤศจิกายน 2557



 การด าเนินการใหม้ผีลผูกพนั

ขัน้ตอนการจดัท าสนธสิญัญาและกรอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (ตอ่)



ตวัอย่างสตัยาบนัสาร



ตวัอย่างภาคยานุวตัสิาร



พิธีการให้สตัยาบนัสาร 

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



การจดัเกบ็
 มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เร ือ่ง หลกัเกณฑแ์ละ

แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการออกหนงัสอืมอบอ านาจเตม็ (Full Powers)

“ใหน้ าส่งตน้ฉบบัหนงัสอืสญัญาไปเกบ็รกัษาไวท้ีก่รมสนธสิญัญาและ
พรอ้มท ัง้ตราสารทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้หนงัสอืมอบอ านาจเตม็ 
หนึง่”

ขัน้ตอนการจดัท าสนธสิญัญาและกรอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (ตอ่)





สนธิสัญญาของไทย



ตวัอยา่งหนงัสือสญัญา



ตวัอยา่งหนงัสือสญัญา



สรุปกระบวนกำรจัดท ำสนธิสัญญำ (ทวภิำค)ี

กำรเจรจำจัดท ำ/ แลกเปลีย่นร่ำงโต้ตอบ (หน่วยงานที่เกีย่วข้อง)

กำรเสนอร่ำงมำตรฐำน / กำรยกร่ำง (หน่วยงานเจ้าของเร่ือง)  

กำรริเร่ิมและกำรทำบทำม (ส่วนราชการเจ้าของเร่ือง)

ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรกฎหมำยภำยใน / ส่งร่ำงให้ กต. พจิำรณำ 

หน่วยงำนเจ้ำของเร่ืองเสนอเร่ืองต่อ ครม. เพ่ือขอควำมเห็นชอบต่อร่ำงฯ และขออนุมตับุิคคลผู้ลงนำม 



สรุปกระบวนการจัดท าสนธิสัญญา (ทวิภาคี) ต่อ

ลงนาม / แสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน 

ขอให้ กต. ออกหนังสือมอบอ ำนำจเตม็

หน่วยงำนเจ้ำของเร่ืองส่งต้นฉบับสนธิสัญญำให้ กต. เกบ็รักษำ

กำรจดทะเบียนสนธิสัญญำกบัสหประชำชำติ (แล้วแต่รัฐจะพจิำรณำ)

หากเข้าข่ายมาตรา 178 วรรคสองต้องขอความเหน็ชอบจากรัฐสภาก่อน และหากเข้าข่ายวรรคสามต้องด าเนินการประชาชน
จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็และได้รับการเยียวยาที่จ าเป็นอันเกดิจากผลกระทบของการท าหนังสือสัญญา



สรุปกระบวนการจัดท าสนธิสัญญา (พหุภาคี)

ที่ประชุมเหน็ชอบร่างสุดท้าย (หน่วยงานเจ้าของเร่ือง)

ร่วมเจรจา / ยกร่างในการประชุมพหุภาคี (หน่วยงานเจ้าของเร่ือง)  

การริเร่ิมและการพจิารณาด้านนโยบาย (หน่วยงานเจ้าของเร่ืองร่วมกับ กต.)

ด าเนินการตามกระบวนการกฎหมายภายใน / ส่งร่างให้ กต. พจิารณา

หน่วยงานเจ้าของเร่ืองเสนอเร่ืองต่อ ครม. เพื่อขอความเหน็ชอบต่อร่างฯ และขออนุมัตบุิคคลผู้ลงนาม



สรุปกระบวนการจัดท าสนธิสัญญา (พหุภาคี) ต่อ

ลงนาม / แสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน

ขอให้ กต. ออกหนังสือมอบอ ำนำจเตม็

หน่วยงำนเจ้ำของเร่ืองส่งส ำเนำสนธิสัญญำที่องค์กำรระหว่ำงประเทศรับรอง
ควำมถูกต้องให้ กต. เกบ็รักษำ (หำกม)ี

หำกเข้ำข่ำยมำตรำ 178 วรรคสองต้องขอควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำก่อน และหำกเข้ำข่ำยวรรคสำมต้องด ำเนินกำรประชำชนจะเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคดิเห็นและได้รับกำรเยยีวยำที่จ ำเป็นอนัเกดิจำกผลกระทบของกำรท ำหนังสือสัญญำ



2. 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



ตวัอย่างเอกสารทีไ่ม่เป็นหนงัสอืสญัญา



ตวัอย่างเอกสารทีไ่ม่เป็นหนงัสอืสญัญา



ตวัอย่างเอกสารทีไ่ม่เป็นหนงัสอืสญัญา



มาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการเสนอเรือ่ง

และการประชมุคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548

มาตรา 4 การเสนอเรือ่งตอ่คณะรฐัมนตรใีหเ้สนอได ้เฉพาะเรือ่งดงัตอ่ไปน้ี

[…]

(7) เรือ่งทีเ่ก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศหรือทีเ่ก่ียวกบัองคก์าร

ระหวา่งประเทศทีม่ีผลผกูพนัรฐับาลไทย



มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 27 มกราคม 2558
การจดัท าความตกลงท่ีหน่วยงานเจา้ของเร่ืองสามารถด าเนินการไดต้ามอ านาจหนา้ท่ี

โดยไม่ตอ้งเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ต้องเป็นควำมตกลงที่เข้ำเง่ือนไขครบทั้ง 7 ประกำร 
1. ไม่เข้ำลกัษณะเป็นหนังสือสัญญำ

2. ท ำขึน้ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่มีอยู่ของส่วนรำชกำรในระดบักรม

3. ไม่ได้มีเน้ือหำเป็นเร่ืองส ำคญัหรือเกีย่วข้องกบันโยบำย 

4. ไม่ก่อให้เกดิผลผูกพนังบประมำณนอกเหนือจำกงบประมำณที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐได้รับจัดสรร
โดยควำมเห็นชอบของรัฐสภำแล้ว

5. สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใต้กฎหมำยหรือกฎระเบียบท่ีใช้บังคบัอยู่ในขณะท่ีท ำควำมตกลงน้ัน ๆ

6. รัฐมนตรีเจ้ำสังกัดให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดท ำควำมตกลงฯ แล้ว

7. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเร่ืองได้เสนอร่ำงควำมตกลงฯ ให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศพจิำรณำและให้ควำมเห็นชอบแล้ว



มติคณะรฐัมนตร ีเรือ่ง การสถาปนาความสมัพนัธ์เมืองพีเ่มืองนอ้ง

 มตคิณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัที ่17 สงิหาคม2547 เม่ือวนัที ่10 เมษายน 2549 เม่ือวนัที ่20 มกราคม 2558 และเม่ือ

วนัที ่8 สงิหาคม 2560 

 “ในกรณีทีก่ารจดัท าความตกลงเมืองพ่ีเมืองนอ้งในระดบัจงัหวดัด าเนินการโดยใชร้า่งบนัทกึความเขา้ใจฉบบั

มาตรฐานทีย่กรา่งโดยกระทรวงการตา่งประเทศ หรอืทีมี่การแกไ้ขเพียงเล็กนอ้ย (หากมีการแกไ้ขมาก ให ้

กระทรวงมหาดไทยจะเสนอคณะรฐัมนตรเีป็นกรณี ๆ ไป) ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศพิจารณา

รว่มกบัรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย โดยตอ้งมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นทีเ่ก่ียวขอ้ง

กบัการด าเนินการตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยเก่ียวกบัการท าหนงัสอืสญัญา หาก

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวา่ ไมข่ดัตอ่บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยในประเด็น

ดงักลา่วก็ใหค้วามเห็นชอบ/อนุมตัไิปได ้โดยถือวา่คณะรฐัมนตรไีดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ และใหน้ าเสนอ

คณะรฐัมนตรทีราบทุก 6 เดอืน”



การจดัท าความตกลงเพือ่สถาปนา
ความสมัพนัธเ์มอืงพีเ่มอืงน้อง

• หนงัสอืแสดงเจตจ านงระหวา่งจงัหวดัสมุทรปราการกบัเมอืง
เมาท ์แอร ี่

• หนงัสอืแสดงเจตจ านงวา่ดว้ยการสถาปนาความสมัพนัธ ์
ความรว่มมอืฉนัมติรระหวา่งมณฑลซานซ ีสาธารณรฐั
ประชาชนจนี กบักรุงเทพมหานคร

> กรมสนธิสญัญาฯ ให้ความเห็นตอ่ทัง้ ๒ กรณีดงักลา่ววา่ โดยท่ีร่างหนงัสือแสดงเจตจ านงไม่
เป็นไปตามร่างมาตรฐานฯ จงึอาจพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่พิจารณาตามมาตรา ๔ (๗) 
ของพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยการเสนอเร่ืองและการประชมุคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 



• ความตกลงวา่ดว้ยการสถาปนาความสมัพนัธเ์มอืงพีเ่มอืง
น้องระหวา่งจงัหวดักาญจนบุรกีบัเขตปกครองตนเองอีเ๋หลยีง
ซาน มณฑลเสฉวน สาธารณรฐัประชาชนจนี 

> กรมสนธิสญัญาฯ ให้ความเห็นว่า โดยท่ีทัง้สองฝ่ายได้ปรับแก้ถ้อยค าในร่างความตกลงฯ …เพื่อให้
สารัตถะของร่างความตกลงฯ สอดคล้องกบัหลกัการของร่างความตกลงฉบบัมาตรฐานท่ียกร่างโดยกระทรวง
การตา่งประเทศตามนยัมติคณะรัฐมนตรีฯ กอปรกบัการปรับถ้อยค า…เป็นไปเพื่อให้เอกสารมีความชดัเจน
และเหมาะสมยิ่งขึน้ โดยไมก่ระทบตอ่สาระส าคญัของร่างความตกลงฯ ท่ีมีความสอดคล้องกบัร่างมาตรฐาน
ดงักลา่ว

การจดัท าความตกลงเพือ่สถาปนา
ความสมัพนัธเ์มอืงพีเ่มอืงน้อง



• ความตกลงเพือ่การสถาปนาความสมัพนัธเ์มอืงพีเ่มอืงน้อง
ระหวา่งจงัหวดัภูเกต็กบัเมอืงสุย้หนิง มณฑลเสฉวน 
สาธารณรฐัประชาชนจนี

> ไม่ใช่กรณีท่ีจงัหวดัด าเนินการโดยใช้ร่างบนัทึกความเข้าใจฉบบัมาตรฐาน ท่ียกร่างโดย
กระทรวง

การตา่งประเทศ หรือท่ีมีการแก้ไขเพียงเลก็น้อย กระทรวงมหาดไทยจงึควรเสนอเร่ืองตอ่
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนการลงนาม ตามนยัมติคณะรัฐมนตรีฯ

การจดัท าความตกลงเพือ่สถาปนา
ความสมัพนัธเ์มอืงพีเ่มอืงน้อง



• ความรว่มมอืระหวา่งจงัหวดัชมุพรกบัเมอืงไป่เซอ่ เขตปกครอง
ตนเองกวา่งซจีว้งทีไ่ดล้งนามแลว้

> บนัทกึการพดูคยุระหวา่งคณะผู้แทนองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชมุพรซึง่เป็นองค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน (มิใช่ของจงัหวดั ซึง่เป็นสว่นราชการระดบัภมูิภาค) กบัคณะผู้แทนรัฐบาลเมืองไป่เซอ่
ไม่มีถ้อยค าหรือบริบทใดท่ีมุง่จะก่อให้เกิดพนัธกรณีภายใต้บงัคบัของกฎหมายระหวา่งประเทศ 
จงึไมเ่ป็นสนธิสญัญาตามกฎหมายระหวา่งประเทศ และไมเ่ป็นหนงัสือสญัญาตามมาตรา ๑๗๘ 
ของรัฐธรรมนญูฯ และไม่เข้าขา่ยการจดัท าความตกลงเพื่อการสถาปนาความสมัพนัธ์ระดบัจงัหวดั
และไม่จ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ ตามนยัมติ
คณะรัฐมนตรีฯ 
> อยา่งไรก็ดี หากจะมีการสถาปนาความสมัพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องระหวา่งจงัหวดัชมุพรกบัเมืองไป่
เซอ่ตอ่ไปในอนาคต กระทรวงมหาดไทยก็จะต้องด าเนินการบนพืน้ฐานของมติคณะรัฐมนตรีฯ

การจดัท าความตกลงเพือ่สถาปนา
ความสมัพนัธเ์มอืงพีเ่มอืงน้อง



การปรบัปรุงมตคิณะรฐัมนตรเีร ือ่งการสถาปนาความสมัพนัธเ์มอืงพีเ่มอืงน้อง

 รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการสถาปนาความสมัพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องทัง้หมดให้อยูใ่นฉบบัเดียวกนั

 รวมแนวทางการจดัท าหนงัสือแสดงเจตจ านง (Letter of Intent) ไว้ในมติคณะรัฐมนตรีฯ 

 เพิ่มร่างหนงัสือแสดงเจตจ านงฉบบัมาตรฐาน

 ปรับปรุงร่างบนัทกึความเข้าใจฉบบัมาตรฐานให้มีความยืดหยุน่ในเร่ืองถ้อยค ามากยิ่งขึน้

 ปรับปรุงถ้อยค าในมติคณะรัฐมนตรีจาก “การแก้ไขมาก/แก้ไขเพียงเลก็น้อย” เป็น “การแก้ไขถ้อยค าหรือ
สาระส าคญัที่ไมข่ดักบัหลกัการ”



3. เอกสารอืน่ ๆ ทีไ่มเ่ป็น “ความตกลง”

Records of Discussion

Declaration

Joint Statement

Joint Press Statement

Agree Minutes



3. ตวัอย่างเอกสารทีไ่ม่ใช ่“ความตกลง”

 บนัทกึการประชมุคณะผูว้า่ราชการจงัหวดัและเจา้แขวงชายแดนไทย-ลาว

 บนัทกึการประชมุคณะผูว้า่ราชการจงัหวดัชายแดนไทย-กมัพูชา

 บนัทกึการประชมุ (Agreed Minutes) ของการประชมุคณะกรรมาธกิารรว่มวา่ดว้ยความ
รว่มมอืทวภิาค ี(JC) ไทย-เมยีนมาร ์ (ครัง้ท่ี ๘) : กรมสนธิสญัญาฯ ให้ความเห็นว่า “โดยท่ีการด าเนินการตามร่าง
บนัทกึการประชมุดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศและอาจเก่ียวข้องกบัหลายหน่วยงาน กรมเอเชียตะวนัออกควร
พจิารณาเสนอร่างบนัทกึการประชมุฯ ให้คณะรัฐมนตรีพจิารณาตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการ
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
}



เอกสารระหวา่งประเทศท่ีไม่เป็นสนธิสญัญา

 เอกสารท่ีแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง เช่น Joint Statement, Joint Press 
Statement, Declaration, Agreed Minutes, Record of Discussion เป็นต้น
 พรฎ. วา่ดว้ยการเสนอเรือ่งและการประชุมคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548 มาตรา 4 (7) “เรือ่งทีเ่กีย่วกบั 

คสพ.รปท. หรอืทีเ่กีย่วกบัองคก์าร รปท. ทีม่ผีลผกูพนัรฐับาลไทย”

 ความตกลงในระดบัหน่วยงาน
 มตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่27 มกราคม 2558 การจดัท าความตกลงทีห่น่วยงานเจา้ของเรือ่งสามารถ

ด าเนินการไดต้ามอ านาจหน้าทีโ่ดยไมต่อ้งเสนอต่อคณะรฐัมนตรี

 สญัญาภายใต้บงัคบัของกฎหมายภายใน
 มาตรา 23 ของพระราชบญัญตัอิงคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. 2553 และมตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่                

1 กนัยายน 2535





Q & A


