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Law of Treaty
หลักกฎหมายวาดวยสนธิสัญญา

สนธิสัญญา

“ขอตกลงทั้งหลายที่บุคคลระหวางประเทศ
สองบุคคลหรือหลายบุคคลทําขึ้น มุงหมายที่
จะกอใหเกิดผลทางกฎหมาย และบังคับโดย
กฎหมายระหวางประเทศ”

How to learn Law of Treaty

มองเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายวาดวย

นิติกรรม – สัญญา
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ประเด็นในการพิจารณา

ความหมายและชื่อตางๆของสนธิสัญญา
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการทาํสนธสิัญญา
ขั้นตอนการทําสนธสิัญญา
การพิจารณาความสมบูรณของสนธสิัญญา
ผลของสนธิสญัญา
การแกไขสนธสิัญญา

ประเด็นในการพิจารณา

การตีความสนธิสัญญา
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สถานะทางกฎหมายของ Law of Treaty

สถานะทางกฎหมายของ Law of Treaty
ปรากฏทั้งในรูปสนธิสัญญา และ

จารีตประเพณีระหวางประเทศ

สนธิสัญญาเกี่ยวกับ Law of Treaty

Vienna Convention on the Law of 
Treaties 1969
Vienna Convention on the Law of 
Treaties between States and 
Organizations or between 
International Organizations 1986

คูสัญญาในกฎหมายระหวางประเทศ

รัฐ รัฐ
รัฐ องคการระหวางประเทศ
องคการระหวางประเทศ  องคการระหวาง
ประเทศ

ขอบเขตการบังคับใช
หลักเกณฑในVienna Convention on the 
Law of Treaties 1969

ใชบังคับกับ Treaties ที่ทําขึ้นหลังวันที่ 
27 มกราคม 1980 เทานั้น
ใชบังคับกับTreatiesที่ทําระหวางรัฐกับ
รัฐเทานั้น

ขอบเขตการบังคับใช

ไมใชบังคับกับสนธิสัญญาที่ทําระหวาง
องคการระหวางประเทศกับรัฐ หรือ 
สนธิสัญญาระหวางองคการระหวางประเทศ
กับองคการระหวางประเทศ
ไมใชบังคับกับสนธิสัญญาที่ทําดวยวาจา
(Verbal  Agreement)

ตัวแทนของรัฐผูมีอํานาจลงนามโดยที่ไม
จําเปนตองมีหนังสือมอบอํานาจ

ประมุขของรัฐ

ประมุขของรัฐบาล

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
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Process of Treaties making
Negotiation

▼

Adoption
▼

Authentication
▼

Express consent to be bound by treaty with
Signature, Ratification,                        

Exchange of Instruments, Acceptance, 
Approval, Accession

▼

Registration

Treaties สนธิสัญญา
กระบวนการจัดทําสนธิสัญญา

การเจรจา

การยอมรับขอบท

การยืนยันขอบท

การแสดงเจตนาผูกพันสัญญา

การจดทะเบียน

Negotiation การเจรจา

การเจรจาจัดทําสนธิสัญญาทวิภาคี

การเจรจาจัดทําสนธิสัญญาพหุภาคี

Signature การลงนาม

การลงนามยอ

การลงนามเต็ม

ผลของการลงนาม

แนวปฏิบัติของไทยเกี่ยวกับการลงนาม
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน

การใหสัตยาบัน ตามกฎหมายไทย

หลัก คณะรัฐมนตรีเปนผูใหสัตยาบัน

ขอยกเวน  สนธิสัญญาบางประเภท ตามที่กําหนดไว
ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 190

การใหสัตยาบัน ตามกฎหมายไทย

มาตรา 224 พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราช
อํานาจในการทํา หนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบ
ศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศ 
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือ
เขตอํานาจแหงรัฐหรือจะตองออกพระราชบัญญัติ
เพื่อให การเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภา
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Reservation ขอสงวน

“คําแถลงฝายเดียวของรัฐภาคีรัฐหนึ่งรัฐใดของ
สนธิสัญญาที่ ไดทํ าขึ้ นขณะที่ ล งนาม  ให
สัตยาบัน ยอมรับ อนุมัติ หรือภาคยานุวัติ
สนธิสัญญา โดยคําแถลงนี้แสดงวาตองการ
ระงับหรือเปลี่ยนแปลงผลทางกฎหมายของ
บทบัญญัติบางอยางขอองสนธิสัญญาในสวนที่
ใชกับรัฐนั้น”

เหตุที่รัฐเขาทําขอสงวน

รัฐเห็นวา สาระ เปาหมาย และวัตถุประสงค
ของสนธิสัญญาสวนใหญสอดคลองกับความ
ประสงคของตน ยกเวนแตขอบทบางสวนที่
รัฐนั้นๆ ไมพรอมที่จะรับพันธกรณีจากขอบท
นั้นได

หลักเกณฑในการตั้งขอสงวน

ทําไดเฉพาะในความตกลงพหุภาคี
ทําไดหากสนธิสัญญามิไดหามการตั้งขอ
สงวนไวชัดแจง
ในกรณีท่ีสนธิสัญญากําหนดกรณีท่ีสามารถ
ตั้งขอสงวนได การตั้งขอสงวนทําไดเฉพาะ
ตามกรณีท่ีสนธิสัญญากําหนดไวเทานั้น

หลักเกณฑในการตั้งขอสงวน

การตั้งขอสงวนตองไมขัดตอวัตถุประสงค
ของสนธิสัญญา

วาระที่สามารถตั้งขอสงวนได

ลงนาม

ใหสัตยาบัน

สนองรับ

การใหความเห็นชอบ

การภาคยานุวัติ

ผลของการทําขอสงวน

ผลตอรัฐที่ยอมรับขอสงวน

ผลตอรัฐที่คัดคานขอสงวน

ผลระหวางรัฐที่คัดคานขอสงวนกบัรับที่ยอมรับขอ
สงวน
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การพิจารณาความสมบูรณของสนธิสัญญา

ความสามารถของผูเขาทําสัญญา
ขอ 46,47

การแสดงเจตนา
สนธิสัญญาตองไมขัดกับ จารีตประเพณี
พื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศ        
Jus Cogen

ความสามารถของผูเขาทําสนธิสัญญา
การใหความยินยอมในการเขาทําสนธิสัญญาขัดกับ
กฎหมายภายในที่สําคัญอยางยิ่งและปรากฏชัดแจง
(กรณีศึกษาการตั้งตัวแทนมิชอบ)

การเขาทําสัญญาของผูแทนโดยมิไดคํานึงถึงขอจํากัด
เฉพาะที่รัฐบาลของตนมอบหมายมา
(กรณีตัวแทนทําเกินอํานาจ)

การคุมครองความถูกตองของเจตนา

การบังคับขูเข็ญ

การขูผูแทนของรัฐ

การคุกคามรัฐ

การคุมครองความถูกตองของเจตนา

การฉอฉล
การแสดงขอความไมเปนความจริง

การแสดงขอความอันเปนเท็จ

การประพฤติหลอกลวง

การคุมครองความถูกตองของเจตนา

การสําคัญผิดในสาระสําคัญ
เปนการสําคัญผิดในสาระสําคัญของ

สนธิสัญญา
การสําคัญผิดตองไมไดเกิดขึ้นเพราะ

การกระทําของฝายที่กลาวอาง

ความไมสมบูรณของสนธิสัญญา

ความเปนโมฆะของสนธิสัญญา

ความไมสมบูรณเนื่องจากความบกพรองในการ
แสดงเจตนาเขาผูกพนัสนธิสัญญา
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ความเสียเปลาของสนธิสัญญา

ความไมสมบูรณแตเริ่มแรก(Void ab initio)
สาเหตุ
ทําสนธิสัญญาเพราะถูกขมขู

ทําสนธิสัญญาขัดกับ jus cogen
ผล
ถือเสมือนวาไมเคยทําสนธสิัญญานั้นเลย

ความไมสมบูรณของสนธิสัญญา

สาเหตุ
ความบกพรองของการแสดงเจตนาเขาผูกพัน
สนธิสัญญา

ผล
รัฐกลาวอางความไมสมบูรณเพื่อไมผูกพันตาม
สนธิสัญญา

การสิ้นสุดของสนธิสญัญา

สนธิสัญญากําหนดเวลาสิน้สุดไว

การยกเลิก/การถอนตัวตามบทบัญญัติ

เหตุการณพนวสิัย

สถานการณเปลี่ยนแปลง

สงคราม

การแกไขเพ่ิมเติมและการแกไขเปลี่ยนแปลง

การแกไขเพิ่มเติม(Amendment) การแกไข
บทบัญญัติของสนธสิัญญาอยางเปนทางการเพือ่ใหมี
ผลกับรัฐภาคีทกุฝาย

การแกไขเปลี่ยนแปลง(Modification)การ
เปดโอกาสใหรัฐภาคีบางรัฐทําความตกลงระหวาง
กันเองเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติแหง
สนธสิัญญาใหมีผลเปนการเฉพาะในระหวางรัฐภาคี
ที่ขอใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญานั้นๆ

การแกไขเพิ่มเติม(Amendment)

คําเสนอขอแกไขเพิม่เตมิจะตองแจงใหรัฐภาคีทุกรัฐ
ทราบ

ทุกๆรัฐที่เปนภาคีของสนธสิัญญาฉบับเดิมมีสทิธิขอ
เปนภาคขีองสนธิสัญญาที่ไดมีการแกไขเพิม่เติมใหม

ความตกลงแกไขเพิม่เตมิไมผูกพันภาคีของ
สนธสิัญญาฉบบัเดิมที่ไมไดเปนภาคีของความตกลง
แกไขเพิ่มเติมดงักลาว

การแกไขเพิ่มเติม(Amendment) ตอ

ในกรณีที่มีรัฐอื่นเขาเปนภาคีสนธิสัญญา(ภายหลังจากมี
การแกไข)และไมไดแสดงเจตนาชัดแจงใดๆ ถือวา

รัฐภาคีเปนภาคีของสนธิสัญญาฉบับที่ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม
รัฐภาคีเปนภาคีของสนธิสัญญาฉบับที่มิไดมีการ
แกไขเพิ่มเติมในความสัมพันธกับรัฐภาคีเดิมที่ไมได
เปนภาคีสนธิสัญญาที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
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การแกไขเปลี่ยนแปลง(Modification)
ขอ 41►สามารถขอแกไขเปลี่ยนแปลงไดถา

สนธิสัญญาระบุใหแกไขเปลี่ยนแปลงได
สนธิสัญญาไมไดระบุหามการแกไขเปลี่ยนแปลง
การแกไขตองไมมีผลกระทบตอการใชสิทธ/ิ การปฏบิัติ
ตามสนธิสัญญาของรัฐภาคีอื่นๆ
การแกไขตองไมมีผลกระทบตอขอบทที่กระทบตอการ
บังคับใชอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของ
สนธิสัญญา 

ความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวางประเทศ
และกฎหมายภายในประเทศ

ทฤษฎีเอกนิยม

ทฤษฎีทวินิยม

ทฤษฎีผสมผสาน

แนวปฏิบัติของประเทศไทย

การนํากฎหมายระหวางประเทศมาใชภายในประเทศ

การแปลงรูป Transformation
การผนวก Incorporation

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

มาตรา 224 พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราช
อํานาจในการทํา หนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบ
ศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศ 
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือ
เขตอํานาจแหงรัฐหรือจะตองออกพระราชบัญญัติ
เพื่อให การเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 190

พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศ 

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นท่ีนอก
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญา
หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อให
การเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การ
ลงทุนหรืองบประมาณของประเทศ อยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหก
สิบวันนับแตวันท่ีไดรับเรื่องดังกลาว

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 190

กอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการ
ระหวางประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน และตองช้ีแจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือ
สัญญานั้น ในการนี้ ใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอ
ความเห็นชอบดวย

เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว กอนที่จะแสดงเจตนาให
มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของ
หนังสือสัญญานั้น และในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาว
กอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
ยอมคณะรัฐมนตรีตองดําเนินการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบนั้นอยาง
รวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรม
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ใหมีกฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทํา
หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมัน่คงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคาหรือการ
ลงทุน อยางมีนัยสําคัญ รวมท้ังการแกไขหรือเยียวยาผูไดรบั
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวโดยคํานึงถึง
ความเปนธรรมระหวางผูท่ีไดประโยชนกับผูท่ีไดรับผลกระทบจาก
การปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป

ในกรณีท่ีมีปญหาตามวรรคสอง ใหเปนอํานาจของศาล
รัฐธรรมนูญท่ีจะวินิจฉัยชี้ขาดโดยใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ 
(๑) มาใชบังคับกับการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม

การคุมครองความถูกตองของเจตนา

การกระทําอันมิชอบของตัวแทน 
[Corruption of the 
representative]

การตีความสนธิสัญญา
มีความตกลงเฉพาะเกี่ยวกับการตีความระหวางภาคี?

มี  ใชความตกลง
ไมม ี ใชหลักตามขอ 31.

ตีความโดยสุจริต 
ตีความโดยสอดคลองกับความหมายธรรมดาของ
ขอความตามเนื้อหาแหงสนธิสัญญา 
ตีความตามวัตถุประสงคและความมุงหมายของสัญญา

การคนหาเจตนาของคูภาคี

คนหาจาก Travaux Préparatoíre

[งานเตรียมรางกฎหมาย]


