เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๗ ก

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๖๐

เรื่องพิจารณาที่ ๗/๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง รางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทย
และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
หรือไม
ประเด็นที่สอง รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว เปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม หรือไม
ประเด็นที่สาม รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว เปนหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
วรรคสอง หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่หนึ่ง รางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทย
และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
หรือไม
ในประเด็นดังกลาว พิจารณาแลวเห็นวา คําวา “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
หมายถึ ง ความตกลงระหว า งประเทศทุ ก ประเภทที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ระหว า งประเทศไทยกั บ ต า งประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศในรูปแบบทีเ่ ปนลายลักษณอักษร และอยูภายใตบงั คับของกฎหมายระหวางประเทศ
ไมวาจะถูกบันทึกไวในเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่เกี่ยวพันกัน และไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไร
อันเปนความหมายที่ตรงกันกับคําวา “treaty” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา
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ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศ
หรือระหวางองคการระหวางประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖ ซึ่งตรงกับที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยใหความหมายไวแลว
ในคําวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๒ คําวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๓ และคําวินิจฉัยที่ ๖-๗/๒๕๕๑
รางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทย
และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา เปนการดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ วรรคสาม ที่บัญญัติวา “การผานแดนที่มีการขามแดนทางบก
ใหกระทําไดตอเมื่อมีความตกลงระหวางประเทศ” อันประกอบดวยการกระทําระหวางรัฐตอรัฐเปนลายลักษณอักษร
โดยผูมีอํานาจทําหนังสือสัญญาของทั้งสองประเทศ และอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ
กลาวคือ ในรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวจะตองมีการลงนามโดยผูแทนของรัฐบาล และเมื่อพิจารณา
ในสาระสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว พบวามีการกําหนดใหภาคีแตละฝายตองอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคาผานแดน โดยไมทําใหเกิดความลาชาในขั้นตอนการผานแดน ซึ่งสินคาที่ดําเนินพิธีการ
ศุลกากรสําหรับการผานแดนสินคาจะไมตองชําระคาภาษีหรืออากรที่มิใชคาธรรมเนียมหรือภาระที่เกี่ยวของ
กับการขนสงหรือบริการอื่น ๆ เมื่อไดป ฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของประเทศที่มีการผานแดน
และกําหนดใหสินคาผานแดนจะตองเปนไปตามขอหามขอกํากัดซึ่งกําหนดโดยขอตกลงระหวางประเทศ
ที่ภาคีทั้งสองฝายมีขอผูกพัน อันเปนการกําหนดสิทธิแ ละหนาที่ใหภาคีแ ตละฝายตองปฏิบัติแสดงถึ ง
ความมุงหมายที่จะกอใหเกิดผลผูกพันในเรื่องเสรีภาพในการผานแดนตามความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากร
และการคา (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) ขอ ๕ และความตกลงทั่วไป
ว า ด ว ยการอํ า นวยความสะดวกทางการค า (Trade Facilitation Agreement - TFA) ข อ ๑๑
ในกรอบองคการการคาโลกซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอันเปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศ ดวยเหตุนี้
รางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากร
และสรรพสามิต แหง ราชอาณาจักรกัม พูชา จึง เขาลักษณะเปน “หนัง สือสัญญา” ตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ แลว
ประเด็นที่สอง รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว เปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม หรือไม
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ในประเด็นดังกลาว พิจารณาแลวเห็นวา คําวา “หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี” ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม หมายถึง หนังสือสัญญาที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ
ที่ปราศจากหรือขจัดการกีดกันทางการคาในรูปแบบตาง ๆ หรือที่ลดการกีดกันทางการคาใหมากที่สุด
เวนแตกรณีเปนที่ตกลงในทางระหวางประเทศเปนประการอื่น เชน ความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากร
และการคา (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) ความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ
(General Agreement on Trade in Services - GATS) ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ที่เกี่ยวกับการคา (Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS)
ความตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Area Agreements - FTA Agreements) ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมานี้
ไมวาจะจัดทําขึ้นในรูปแบบของหนังสือสัญญาพหุภาคี (GATT, GATS, TRIPS หรือ FTA Agreements)
หรือในรูปของหนังสือสัญญาทวิภาคี (Free Trade Area Agreements - FTA Agreements แบบทวิภาคี)
ก็ตาม ตางก็มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการคาเสรีทั้งสิ้น
เมื่ อ พิ จ ารณาในสาระสํ า คั ญ ของร า งบั น ทึ ก ความเข า ใจว า ด ว ยการผ า นแดนสิ น ค า ระหว า ง
กรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา พบวา
มีการกําหนดใหภาคีแตละฝายตองอํานวยความสะดวกในการขนสง สินคาผานแดน โดยไมทําใหเกิด
ความลาชาในขั้นตอนการผานแดน ซึ่งสินคาที่ดําเนินพิธีการศุลกากรสําหรับการผานแดนสินคาจะไมตอง
ชําระคาภาษีหรืออากรที่มิใชคาธรรมเนียมหรือภาระที่เกี่ยวของกับการขนสงหรือบริการอื่น ๆ เมื่อไดปฏิบัติ
ตามกฎหมายศุลกากรหรือระเบียบปฏิบัติของประเทศที่มีการผานแดน และกําหนดใหสินคาผานแดน
จะตองเปนไปตามขอหามหรือขอกํากัด ซึ่งกําหนดโดยขอตกลงระหวางประเทศที่ภาคีทั้งสองฝายมีขอผูกพัน
อัน เปน การกําหนดสิ ทธิแ ละหนาที่ใหภาคีแ ตละฝายตองปฏิบั ติแ สดงถึงความมุง หมายที่จะกอใหเกิ ด
ผลผูกพันในเรื่องเสรีภาพในการผานแดน อันเปนไปตามความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา
ขอ ๕ ที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีอยูแลว ดวยเหตุนี้ รางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคา
ระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา
จึงเขาลักษณะเปน “หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม
ประเด็นที่สาม รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว เปนหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
วรรคสอง หรือไม
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ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ไดบัญญัติถึงหนังสือสัญญารวม ๔ ประเภทที่ตอง
ได รั บ ความเห็ น ชอบของรั ฐ สภาก อ นที่ ค ณะรั ฐ มนตรี จ ะอนุ มั ติ ใ ห มี ก ารลงนามในหนั ง สื อ สั ญ ญานั้ น
ใหมีผลผูกพันประเทศไทย คือ
๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
๓) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญานั้น
๔) หนั ง สื อ สัญ ญาอื่น ที่ อาจมีผ ลกระทบต อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิจ สั ง คม หรื อ การค า
หรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม ไดบัญญัติหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา หรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง ไดแก หนังสือสัญญา
เกี่ยวกับการคาเสรี เขตศุลกากรรวม หรือการใหใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําใหประเทศตองสูญเสีย
สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางสวน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง กําหนดประเภทของหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรี
จะตองขอความเห็นชอบของรัฐสภา นั้น เนื่องจากหนังสือสัญญานั้นเปนหนังสือสัญญาที่มีความสําคัญ
กอนที่หนังสือสัญญานั้นจะมีผลผูกพันกับประเทศหรือองคการระหวางประเทศที่เปน คูสัญญาสมควร
ไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบทั้งโดยคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายบริหารที่มีอํานาจหนาที่ในการทําหนังสือ
สัญญาดังกลาว และโดยรัฐสภาซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติและเปนตัวแทนของประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยดวย
สวนในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม ที่บัญญัติลักษณะของหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา หรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง
ยอมเปนการกําหนดเงื่อนไขอันเปนองคประกอบในการพิจารณาวาหนังสือสัญญาอื่นนั้น เขาขายที่จะตอง
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม จะตองเปนกรณีที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สัง คม หรือการคาหรือการลงทุน ของประเทศอยางกวางขวางมาพิจารณาประกอบดว ย อัน เปน ไป

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๗ ก

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามเจตนารมณ ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๗๘ บั ญ ญั ติ ไ ว เ พื่ อ ให เ กิ ด ความชั ด เจนในการปฏิ บั ติ ง าน
ของฝายบริห ารและมิใหเปน ภาระของฝายนิติบัญ ญัติที่ตองพิจารณาใหความเห็น ชอบหนังสือสัญ ญา
ที่มีลักษณะดังกลาวทุกฉบับ
ในประเด็น ดัง กลาว พิจารณาแลว เห็น วา รางบัน ทึกความเขาใจฯ ดัง กลาวมีสาระสําคั ญ
ในเรื่องการขนสงสินคาผานแดน อีกทั้งเปนการดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
จึง ไมจํา ตอ งออกพระราชบั ญ ญั ติเพื่ อใหการเป น ไปตามร างบั น ทึก ความเขา ใจฯ ดั ง กลาว และดว ย
รางบันทึกความเขาใจฯ เปนเรื่องการอํานวยความสะดวกในการขนสงสิน คาผานแดน ไมไดเปนเรื่อง
การคาระหวางกันของทั้งสองประเทศ ประกอบกับการกําหนดขั้นตอนพิธีการศุลกากรไมใชการกําหนดเพิ่ม
หรือลดอัตราอากรแตอยางใด สินคาผานแดนยอมเปนของที่ไดรับยกเวนอากรอยูแลว โดยผลของกฎหมาย
ตามหลักสากลที่ทุกประเทศถือปฏิบัติ นอกจากนั้น ยังเปนไปตามความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากร
และการคา ขอ ๕ ที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี ซึ่งมีผลบังคับใชอยูแลว ประกอบกับไมไดมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากพันธกรณีที่มีอยูเดิม และแมจะไมมีรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว ประเทศไทยก็ยังคงตองปฏิบัติ
ตามหลักการของเสรีภาพในการผานแดนอยูแลว จึงไมเขาลักษณะเปนหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบ
ตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง แตอยางใด
อาศัยเหตุผลดัง กลาวขางตน เมื่อรางบัน ทึกความเขาใจวาดว ยการผานแดนสิน คาระหวาง
กรมศุ ล กากรแห ง ราชอาณาจั ก รไทยและกรมศุ ล กากรและสรรพสามิ ต แห ง ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า
ไมมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง
จึงมีความเห็นวา รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวจึงไมเปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีที่อาจมี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง
ซึ่งไมตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

