





























































	ปกหน้า
	คำนำ
	สารบัญ
	1. ประกาศใช้สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา
	- (คำแปล) สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ลงนามกัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 (1937)
	- (คำแปล) โปรโตคลสุดท้าย

	2. ประกาศใช้สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับนอร์เว
	- (คำแปล) สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับนอร์เว ลงนามกัน ณ ออสโล เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 (1937)
	- (คำแปล) โปรโตคลสุดท้าย
	- (คำแปล) หนังสือแลกเปลี่ยน

	3. ประกาศใช้สนธิสัญญาการพาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษ
	- ประกาศขยายสนธิสัญญาทางพาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษ
	- ประกาศใช้สนธิสัญญาการพาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษแก่อินเดีย
	- ประกาศขยายสนธิสัญญาการพาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษ (ต่อ)
	- (คำแปล) สนธิสัญญาการพาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษ ลงนามกัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 (1937)
	- (คำแปล) โปรโตคล
	- (คำแปล) หนังสือแลกเปลี่ยน

	4. ประกาศใช้สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับอิตาลี
	- (คำแปล) สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับอิตาลี ลงนามกัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2480 (1937)
	- (คำแปล) โปรโตคลสุดท้าย
	- (คำแปล) หนังสือแลกเปลี่ยน

	5. ประกาศใช้สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศส
	- (คำแปล) สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศส ลงนามกัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2480 (1937)
	- (คำแปล) โปรโตคล
	- (คำแปล) หนังสือแลกเปลี่ยน

	6. ประกาศใช้สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น
	- (คำแปล) สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น ลงนามกัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2480 (1937)
	- (คำแปล) โปรโตคลสุดท้าย
	- (คำแปล) หนังสือแลกเปลี่ยน

	7. ประกาศใช้ข้อตกลงพาณิชย์และศุลกากรระหว่างสยามกับฝรั่งเศสเกี่ยวกับอินโดจีน
	- (คำแปล) ข้อตกลงพาณิชย์และศุลกากรระหว่างสยามกับฝรั่งเศสเกี่ยวกับอินโดจีน ลงนามกัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2480 

	8. ประกาศใช้สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างราชอาณาจักรไทยกับไรชเยอรมัน
	- ประกาศขยายการใช้สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างราชอาณาจักรไทยกับไรชเยอรมันแก่อาณาเขตออสเตรียแห่งไรชเยอรมัน
	- สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างราชอาณาจักรไทยกับไรชเยอรมัน ลงนามกัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2480 (1937)
	- โปรโตคลสุดท้าย
	- (คำแปล) หนังสือแลกเปลี่ยน

	9. ประกาศใช้สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับเนเธอร์แลนด์
	- (คำแปล) สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับเนเธอร์แลนด์ ลงนามกัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 (1937)
	- (คำแปล) หนังสือแลกเปลี่ยน

	10. ประกาศใช้สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกส
	- (คำแปล) สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกส ลงนามกัน ณ ลิสบอน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (1938)

	11. ประกาศใช้สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น ว่าด้วยการจำเริญสัมพันธไมตรี และต่างเคารพบูรณภาพอาณาเขตแห่งกันและกัน
	- (คำแปล) สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น ว่าด้วยการจำเริญสัมพันธไมตรี และต่างเคารพบูรณภาพอาณาเขตแห่งกันและกัน ลงนามกัน ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2483 (1940)

	12. ประกาศใช้กติกาสัญญาไม่รุกรานกันระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
	- กติกาสัญญาไม่รุกรานกันระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ลงนามกัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2483 (1940)

	13. ประกาศใช้ความตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางทูต ทางพาณิชย์และทางกงสุลระหว่างประเทศไทยกับสหภาพสาธารณรัฐโซเวียตโซชลิสต์
	- (คำแปล) หนังทอแลกเปลี่ยน ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2484 (1941)

	14. ประกาศใช้อนุสัญญาสันติภาพและบันดาภาคผนวกระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศส
	- อนุสัญญาสันติภาพระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศส ลงนามกัน ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (1941)
	ภาคผนวก 1 พิธีสารว่าด้วยวิธีการถอนตัวออกไปและการโอนอาณาเขต
	ภาคผนวก 2 พิธีสารว่าด้วยการจัดตั้ง และการดำเนินงานแห่งคณะกรรมการบากบั่น
	ภาคผนวก 3 พิธีสารว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับเขตปลอดการทหาร

	- หนังสือแลกเปลี่ยน

	15. ประกาศใช้พิธีสารระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น ว่าด้วยหลักประกันและความเข้าใจกันทางการเมือง
	- พิธีสารระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น ว่าด้วยหลักประกันและความเข้าใจกันทางการเมือง ลงนามกัน ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 (1941)

	16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการใช้ความตกลงเกี่ยวกับการคลัง การเงิน และการโอนมูลค่าระหว่างประเทศไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศส
	- (คำแปล) ความตกลงเกี่ยวกับการคลัง การเงิน และการโอนมูลค่าระหว่างประเทศไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศส ลงนามกัน ณ ไซ่ง่อน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 (1941)

	17. ประกาศใช้กติกาสัญญาพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
	- กติกาสัญญาพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ลงนามกัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2484 (1641)

	ปกหลัง



