

























































	ปกหน้า
	คำนำ
	สารบัญ
	คำชี้แจงของคณะกรรมการผู้รวบรวมและจัดพิมพ์
	หนังสือตอบจากราชเลขาธิการ
	หนังสือตอบจาก ฯพณฯ นายกรัฐมาตรี
	1. ประกาศใช้หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระวางกรุงสยามกับสหปาลีเศรษฐกิจเบลเยี่ยมและลุกซัมบูรค์ ลงนาม ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926)
	2. หนังสือสัญญาระวางกรุงสยามกับสหปาลีเศรษฐกิจเบลเยี่ยมและลุกซัมบูรก์ทำ ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469)
	3. โปรโตคลว่าด้วยอำนาจศาลอันพึงใช้แก่คนสังกัดชาติเบลเยี่ยมในพระราชอาณาจักรสยาม ทำ ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469)
	4. ประกาศใช้หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี และการค้าขาย และการเดินเรือระวางสยามกับนอรเวย์ ลงนาม ณ กรุงออสโล เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926)
	5. หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การค้าขายและการเดินเรือระวางกรุงสยามกับกรุงนอรเวย์ ลงนามกัน ณ กรุงออสโล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926)
	6. ข้อความติดท้ายฉบับที่ 1. โปรโตคลว่าด้วยอำนาจศาลสำหรับใช้แก่คนในบังคับนอรเวย์ในพระราชอาณาจักรสยาม [ ของหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีการค้าขายและการเดินเรือระวางกรุงสยามกับกรุงนอรเวย์ ลงนามกัน ณ กรุงออสโล ณ วันที่ 16 กรกฎาคมพ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926)]
	7. ข้อความติดท้ายฉบับที่ 2. [ของหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การค้าขายและการเดินเรือระวางกรุงสยามกับกรุงนอรเวย์ ลงนามกัน ณ กรุงออสโล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926)]
	8. ข้อความติดท้ายฉบับที่ 3 [ของหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การค้าขายและการเดินเรือระวางกรุงสยามกับกรุงนอร์เวย์ ลงนามกัน ณ กรุงออสโล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926)]
	9. ประกาศใช้อนุสัญญาระวางสยามกับฝรั่งเศสเพื่อวางระเบียบความเกี่ยวพันเฉพาะระวางสยามกับอินโดจีน ลงนาม ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926)
	10. อนุสัญญาระวางสยามกับฝรั่งเศสเพื่อวางระเบียบความเกี่ยวพันระวางสยามกับอินโดจีน ลงนามกัน ณ กรุงเทพฯ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926)
	11. (คำแปล) หนังสือซึ่งได้แลกเปลี่ยนกันระหว่างสหราชอาณาจักรกับประเทศสยามเกี่ยวกับการคืนอากรและวิธีคำนวณอัตรา "ตามราคา" ภายใต้กฎหมายศุลกากรสยาม
	- ฉบับที่ 1. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ ถึง มร. วอเตอร์โลว์ ลงวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469)
	- ฉบับที่ 2. มร. วอเตอร์โลว์ ทูล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ ลงวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469
	- ฉบับที่ 3. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ ถึง มร. วอเตอร์โลว์ ลงวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469)

	12. ประกาศ (ของรัฐบาลสยาม) แก้ไขประกาศลงวันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2468 เนื่องในหนังสือสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระวางกรุงสยามกับกรุงอังกฤษ ลงวันที่ 4 มีนาคม รัตนโกสินทรศก 129 (พ.ศ 2453)
	13. (คำแปล) การแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างรัฐบาลของพระบาทสมเด็จในสหราชอาณาจักร กับรัฐบาลของประเทศสยามว่าด้วยการเดินเรือในแม่น้ำโขง
	- ฉบับที่ 1. มร. วอเตอร์โลว์ ทูล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 (พ.ศ. 2470)
	- ฉบับที่ 2 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ ถึง มร. วอเตอร์โลว์ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1928 (พ.ศ. 2470)
	- ฉบับที่ 3 มร. จอห์นส ทูล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ ลงวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1928 (พ.ศ. 2471)
	- ฉบับที่ 4 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ ถึง มร. จอห์นส ลงวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 1928 (พ.ศ. 2471)

	14. (คำแปล) สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างบริเตนใหญ่กับประเทศสยาม ลงนาม ณ กรุงเทพฯ วันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1911 (การแลกเปลี่ยนหนังสือเพื่อเป็นหลักฐานในการภาคยานุวัตสนธิสัญญาข้างต้นของอาณาเขตบางอาณาเขตในอาณัติของพระบาทสมเด็จฝ่ายบริเตน กรุงเทพฯ วันที่ 5 มกราคม และ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1928)
	15. (คำแปล) สนธิสัญญาผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างบริเตนใหญ่กับประเทศสยามลงนาม ณ กรุงเทพฯ วันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1911 (การแลกเปลี่ยนหนังสือเกี่ยวกับการใช้บทบัญญัติของสนธิสัญญาข้างต้นนี้แก่ทรานส์จอร์แดน กรุงเทพฯ วันที่ 14 มีนาคม และวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1932)
	16. ประกาศใช้หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การค้าขาย และการเดินเรือระวางกรุงสยามกับรัฐเยอรมัน ลงนามกัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928)
	17. หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การค้าขาย และเดินเรือระวางพระราชอาณาจักรสยามกับรัฐเยอรมัน ลงนามกัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2471 (ค.ศ. 1928)
	18. โปรโตคลว่าว่าด้วยความตกลงทางเศรษฐกิจเฉพาะกาลระวางกับเยอรมนี ทำ ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1928 (พ.ศ. 2471)
	19. ประกาศใช้หนังสือสัญญาว่าด้วยการระงับกรณีทางศาลและการประนีประนอมระวางสยามกับเนเดรลันด ลงนาม ณ กรุงฮก เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928)
	20. (คำแปล) หนังสือสัญญาว่าด้วยการระงับกรณีทางศาลและการประนีประนอมระวางสยามกับเนเดรลันด ลงนาม ณ กรุงฮก เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1928 (พ.ศ. 2471)
	21. ประกาศใช้หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าขายระวางสยามกับสหรัฐสวิสส์ ลงนาม ณ กรุงโตกิโอ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931)
	22. หนังสือสัญญาว่าด้วยทางพระราชไมตรีและการค้าขายระวางสยามกับสหรัฐสวิสส์ ทำณ กรุงโตกิโอ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474)
	23. โปรโตคลติดท้าย (หนังสือสัญญาว่าด้วยพระราชไมตรีและการค้าขายระวางสยาม กับ สหรัฐสวิสส์) ทำ ณ กรุงโตกิโอ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474)
	24. (คำแปล) การแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างรัฐบาลของพระบาทสมเด็จในสหราชอาณาจักร และรัฐบาลแห่งอินเดียกับรัฐบาลแห่งสยาม ซึ่งประกอบเป็นความตกลงว่าด้วยเขตแดนระหว่างพม่า (เชียงตุง) กับสยาม
	- ฉบับที่ 1. บันทึก ลงนามเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474)
	- ฉบับที่ 2. มร. ดอร์เมอร์ ทูล พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย ลงวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474)
	- ฉบับที่ 3. พระวนวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย ถึง มร. ดอร์เมอร์ ลงวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474)

	- ฉบับที่ 4. มร. จอห์นส ทูล พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย ลงวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2474)
	25. (คำแปล) การแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างรัฐบาลของพระบาทสมเด็จในสหราชอาณาจักรและรัฐบาลอินเดีย กับ รัฐบาลของประเทศสยามว่าด้วยเขตแดนระหว่างพม่า (ตะนาวศรี) กับประเทศสยาม
	- ฉบับที่ 1. มร. คูลตัซ ถึง พระยาอภิบาลราชไมตรี ลงวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1934 (พ.ศ. 2477)
	- ฉบับที่ 2. พระยาอภิบาลราชไมตรี ถึง มร. คูลตัซ ลงวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1934 (พ.ศ. 2477)
	- แนบมาในฉบับที่ 2 (พระยาอภิบาลราชไมตรี ถึง มร. คูลตัซ ลงวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1934) บันทึก ทำที่ทับลี้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1933 (พ.ศ. 2476)

	26. (คำแปล) อนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามและเบลเยี่ยม ทำ ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 1937 (พ.ศ. 2479)
	27. ประกาศใช้สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทย กับ เนเธอร์แลนด์ ลงนาม ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1938)
	28. (คำแปล) สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทย กับ เนเธอร์แลนด์ ลงนาม ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1938)
	29. (คำแปล) หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลอินเดีย กับ รัฐบาลสยามเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติของบุคคลอันเนื่องจากเหตุที่ได้มีการบากบั่นเขตแดนใหม่ระหว่างประเทศพม่า (ด้านตะนาวศรี) กับประเทศสยาม
	- หนังสือของอัครราชทูตอังกฤษ ลงวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1937 (พ.ศ. 2474)
	- (คำแปล) หนังสือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1937 (พ.ศ. 2474)

	30. ประกาศใช้สนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ระหว่างประเทศไทย กับ สวิตเซอร์แลนด์ ลงนาม ณ กรุงเบอร์น เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)
	31. (คำแปล) สนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ระหว่างประเทศไทย กับ สวิตเซอร์แลนด์ ทำ ณ กรุงเบอร์น เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)
	32. โปรโตคลสุดท้าย (ของสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ระหว่างประเทศไทย กับ สวิตเซอร์แลนด์ ทำ ณ กรุงเบอร์น เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)
	33. ประกาศใช้สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเศรษฐกิจเบลโก - ลักเซมเบอร์ก ลงนาม ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)
	34. (คำแปล) สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเศรษฐกิจเบลโก - ลักเซมเบอร์ก ลงนาม ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)
	35. ประกาศใช้อนุสัญญาการตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศไทยกับเบลเยี่ยม ลงนาม ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)
	36. (คำแปล) อนุสัญญาการตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศไทยกับเบลเยี่ยม ทำ ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)
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