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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายนครินทร เมฆไตรรัตน 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
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติหลักทั่วไปในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ
สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศวาเปนพระราชอํานาจ
ของพระมหากษัตริยในทางบริหารซึ่งทรงใชทางคณะรัฐมนตรี โดยมีขอยกเวนดังที่บัญญัติไวในวรรคสองวา
หากเปนหนังสือสัญญา ๔ ประเภท ดังตอไปนี้คือ (๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
(๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจ
ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ (๓) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติ
เพื่อใหการเปน ไปตามหนัง สือสัญ ญา และ (๔) หนัง สือสัญ ญาอื่น ที่อาจมีผลกระทบตอความมั่น คง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง คณะรัฐมนตรีตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภาดวย เนื่องจากเปนหนังสือสัญ ญาที่มีความสําคัญอันสมควรจะตองใหรัฐสภา
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ในฐานะฝายนิติบัญญัติและถือวาเปนผูแทนของปวงชนทําหนาที่ควบคุมตรวจสอบการทําหนังสือสัญญา
ของฝายบริหาร และในวรรคสามไดอธิบายความคําวา หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา หรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามวรรคสองไววา ไดแก
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี เขตศุลกากรรวม หรือการใหใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําใหประเทศ
ตองสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางสวน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ประเด็นที่หนึ่ง รางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทย
และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา คําวา “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ ยังคงหลักการ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๔ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดเคยใหความหมายไวแลวในคําวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๒
คําวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๓ และคําวินิจฉัยที่ ๖-๗/๒๕๕๑ วาหมายถึงความตกลงระหวางประเทศทุกประเภท
ที่จัดทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษร
โดยมี เ จตนาก อให เ กิ ด พั น ธะผูก พั น ทางกฎหมายและอยู ภ ายใต บั ง คั บ ของกฎหมายระหว า งประเทศ
ไมวาจะถูกบันทึกไวในเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่เกี่ยวพันกัน และไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไร
อันเปนความหมายที่ตรงกับคําวา “Treaty” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙
และอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวาง
องคการระหวางประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖
สําหรับรางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทย
และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชานี้ แมจะมีการกําหนดชื่อวาเปนการจัดทําขึ้น
ระหวางหนวยงานระดับกรมของทัง้ สองประเทศ แตเมื่อพิจารณาจากผูมีอํานาจลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ
ที่เปนการลงนามในฐานะผูแทนของรัฐบาล และกระทรวงการคลังไดขอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหอธิบดี
กรมศุลกากรเปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ โดยขอใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือ
มอบอํานาจเต็ม (Full Powers) แสดงใหเห็นวาเปนการจัดทํารางบันทึกความเขาใจฯ ในระดับรัฐบาล
ประกอบกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ วรรคสาม บัญญัติใหการผานแดน
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ที่มีการขามแดนทางบกใหกระทําไดตอเมื่อมีความตกลงระหวางประเทศ ดังนั้น รางบันทึกความเขาใจฯ
ดังกลาวจึงมีลักษณะเปนความตกลงระหวางประเทศที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งจัดทําขึ้นระหวางประเทศไทย
และประเทศกัมพูชา โดยรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวมีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหภาคีแตละฝาย
จะตองอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดนโดยไมทําใหเกิดความลาชาในขั้นตอนการผานแดน
สินคาที่ดําเนินพิธีการศุลกากรสําหรับการผานแดนสินคาจะไมตองชําระคาภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากร
หรือระเบียบปฏิบัติของประเทศที่มีการผานแดน เมื่อปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและระเบียบของประเทศ
ที่มีการผานแดน นอกจากคาธรรมเนียมหรือภาระที่เกี่ยวของกับการขนสงหรือบริการอื่น ๆ ที่จัดไวให
และใหสินคาผานแดนจะตองเปนไปตามขอหามหรือขอกํากัด ซึ่งกําหนดโดยขอตกลงระหวางประเทศ
ที่ภาคีทั้งสองฝายมีขอผูกพัน หรือตั้งอยูบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของสังคม
การปกปองคุณคาทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือคุณคาทางโบราณคดีของชาติ หรือขอหามขอกํากัด
เกี่ยวกับสินคาผานแดนของประเทศที่มีการผานแดน โดยใหการผานแดนของสินคาจะตองขนสงผานที่ทําการ
พรมแดนที่กําหนดไวเปนคูกันของประเทศภาคีทั้งสองฝาย อันเปนการกําหนดสิทธิและหนาที่ใหภาคีแตละฝาย
ตองปฏิบัติ แสดงถึงเจตนาที่จะกอใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหวางกันภายใตบังคับของกฎหมาย
ระหวางประเทศ รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวจึงเขาลักษณะเปน “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘
ประเด็นที่สอง รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว เปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม ไดอธิบายความคําวา หนังสือสัญญาอื่น
ที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา หรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง
ตามวรรคสองไววา ไดแก (๑) หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี (๒) หนังสือสัญญาเกี่ยวกับเขตศุลกากรรวม
(๓) หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการใหใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําใหประเทศตองสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งหมดหรือบางสวน และ (๔) หนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจน
ในการปฏิบัติงานของฝายบริหารและมิใหเปนภาระของฝายนิติบัญญัติที่ตองพิจารณาใหความเห็นชอบ
หนังสือสัญญาที่มีลักษณะดังกลาวทุกฉบับ ดวยเหตุนี้ ในการพิจารณาคําวา “หนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
การคาเสรี” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม นอกจากจะตองพิจารณาวารูปแบบของหนังสือ
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สัญญานั้นมีลักษณะเปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีแลว ยังตองพิจารณาเนื้อหาสาระของหนังสือ
สัญญานั้นวาอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา หรือการลงทุนของประเทศ
อยางกวางขวางหรือไมอีกดวย ดังนั้น หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
วรรคสาม จึงหมายถึงหนังสือสัญญาที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศที่ปราศจากหรือขจัด
การกีดกันทางการคาในรูปแบบตาง ๆ หรือที่ลดการกีดกันทางการคาใหมากที่สุด เวนแตกรณีเปนที่ตกลงกัน
ในทางระหวางประเทศเปนประการอืน่ และตองมีเนื้อหาเกีย่ วกับการคาเสรีเฉพาะเรื่องที่อาจสงผลกระทบ
ตอความมั่น คงทางเศรษฐกิจ สั ง คม หรือ การคา หรือ การลงทุน ของประเทศอย างกวา งขวางดว ย
ประกอบกับบทบัญญัติดงั กลาวเปนขอยกเวนจากหลักทั่วไปจึงไมอาจตีความอยางกวางโดยขยายความออกไปได
มิฉะนั้นแลวก็หามีความจําเปนตองระบุถึงหนังสือสัญญาเกี่ยวกับเขตศุลกากรรวมตางหากแยกออกมา
เพราะเขตศุลกากรรวมก็เกี่ยวของกับการคาเสรีและปรากฏอยูในความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากร
และการคา General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) เชนกัน ดังนั้นหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับการคาเสรีจึงตองเปนหนังสือสัญญาที่มีวัตถุประสงคหลักเปนเรื่องของการคาเสรีโดยตรง เชน
การกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรที่มีผลโดยตรงตอราคาสินคาหรือการจํากัดปริมาณการนําเขาสินคาที่สงผลกระทบ
ตอการคาเสรีอยางกวางขวาง มิใชเปนเพียงหนังสือสัญญาที่เปนไปตามพันธกรณีที่มีผลผูกพันทั้งประเทศไทย
และประเทศกั ม พู ชาอยู กอนหน านี้ แ ล ว และประเทศไทยมี พระราชบั ญ ญั ติศุล กากร พ.ศ. ๒๕๖๐
อนุวัติการพันธกรณีดังกลาวเรียบรอยแลว
เมื่ อ ร า งบั น ทึ ก ความเข า ใจฯ ดั ง กล า วมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พี ย งต อ งการอํ า นวยความสะดวก
ในการขนสงสินคาผานแดนใหแกกันและกัน เพื่อใหทั้งสองฝายมีความเขาใจในวิธีการและหลักปฏิบัติที่ตรงกัน
มิไ ดเปน การนําเขาหรือการสง ออกหรือการคาขายสิน คากัน ระหว างประเทศไทยกับ ประเทศกัม พูช า
และมิไดมวี ัตถุประสงคในการลดหรือยกเวนอากรสําหรับของที่นําเขามาบริโภคภายในประเทศของประเทศภาคี
ทั้งสองอันจะตองออกกฎระเบียบภายในประเทศเพื่อยกเวนหรือลดอัตราอากรที่มีการจัดเก็บอยูแตอยางใด
อีกทั้ง มิใชการกําหนดเพิ่มหรือลดอัตราอากร โดยสินคาผานแดนเปนของที่ไดรับยกเวนอากรอยูแลว
โดยผลของกฎหมายตามหลักสากลที่ทุกประเทศถือปฏิบัติภายใตขอ ๕ ของความตกลงทั่วไปวาดวย
ภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) ซึ่งทั้งประเทศไทย
และประเทศกัมพูชาตางเปนภาคี ดังนั้น รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวจึงไมเขาลักษณะเปนหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม
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ประเด็นที่สาม รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว เปนหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
วรรคสอง หรือไม
ในการพิจารณาวารางบัน ทึกความเขาใจฯ ดัง กลาว เปนหนัง สือสัญ ญาที่อาจมีผลกระทบ
ตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง ซึ่งจะตอง
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา หรือไม นั้น จะตองพิจารณาถึงเนื้อหาสาระของรางบันทึกความเขาใจฯ
ดังกลาว เมื่อรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว เปนเพียงความตกลงที่ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
ทําขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน
ภายใตกรอบความตกลงของ GATT เพื่อใหการขนสงสินคาผานแดนเปนไปโดยสะดวกมากยิ่งขึ้นและทําให
ประเทศทั้ง สองมีความเขาใจในวิธีการและหลักปฏิบัติที่ต รงกันเทานั้น สิน คาผานแดน คือ การนํา
สินคาเขามาจากตางประเทศผานประเทศไทยแลวออกไปสูประเทศที่สามซึ่งเปนประเทศผูนําเขาสินคานั้น
เมื่อสินคาผานแดนมิใชสินคาที่นําเขามาบริโภคภายในประเทศ การผานแดนสินคาจึงไมมผี ลกระทบทางเศรษฐกิจ
ในวงกวาง รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวมิไดมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร
ที่มีผลโดยตรงตอราคาสินคาหรือการจํากัดปริมาณการนําเขาสินคาที่สงผลกระทบตอการคาเสรีอยางกวางขวาง
อันจะสงผลกระทบตอโครงสรางใหญทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจหรือกอผลตอการคาการลงทุนในระดับชาติ
รวมถึ ง มิไ ดมีห ลักเกณฑ ในการผ านแดนของสิ น คา ที่แ ตกตา งหรื อนอกเหนือเกิน เลยไปจากพัน ธกรณี
ที่ประเทศไทยและประเทศกัมพูชามีอยูแลวตามขอ ๕ ของความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา
(General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) แต ป ระการใด อี ก ทั้ ง ประเทศไทย
ก็มพี ระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุวัติการพันธกรณีดังกลาวเรียบรอยแลว ซึ่งภายหลังการลงนาม
ร า งบั น ทึ ก ความเข า ใจฯ ดั ง กล า ว กรมศุ ล กากรมี อํ า นาจในการออกระเบี ย บหรื อ อนุ บั ญ ญั ติ ใ ด ๆ
เพื่อกําหนดพิธีการศุลกากรใหสอดคลองกับเจตนารมณแหงการกําหนดใหการผานแดนทางบกจะกระทําได
ภายใตความตกลงระหวางประเทศตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ ดังนั้น
รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวจึงเปนหนังสือสัญญาที่ไมมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม
หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
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อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา รางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวาง
กรมศุ ล กากรแห ง ราชอาณาจั ก รไทยและกรมศุ ล กากรและสรรพสามิ ต แห ง ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า
ไมเปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา
หรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง จึงไมตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ประกอบวรรคสาม
นายนครินทร เมฆไตรรัตน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

