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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา 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
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น
กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ” สําหรับ รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวทําขึ้น
ระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา
ซึ่งตามบันทึกนี้ เรียกวา ภาคีตามบันทึกความเขาใจ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดวา ภาคีตามรางบันทึก
ความเขาใจฯ แตละฝายจะตองอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดนโดยไมทําใหเกิดความลาชา
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ในขั้นตอนการผานแดน สินคาที่ดําเนินพิธีการศุลกากรสําหรับการผานแดนสินคาจะไมตองชําระคาภาษีอากร
ตามกฎหมายศุลกากรหรือระเบียบปฏิบัติของประเทศที่มีการผานแดนเมื่อปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร
และระเบียบของประเทศที่มีการผานแดน นอกจากคาธรรมเนียมหรือภาระที่เกี่ยวของกับการขนสง
หรือบริการอื่น ๆ ที่จัดไวให โดยมีระเบียบในการผานแดนที่กําหนดใหสินคาผานแดนจะตองเปนไป
ตามกฎหมายภายในและระเบียบขอบังคับของประเทศที่มีการผานแดน สินคาผานแดนไมควรมีการตรวจสอบ
ทางกายภาพเชนเดียวกับการตรวจสินคาตามปกติหรือการอารักขาในเขตแดนของประเทศที่มีการผานแดน
สินคาผานแดนจะตองเปนไปตามขอหามหรือขอกํากัดซึ่งกําหนดโดยขอตกลงระหวางประเทศซึ่งภาคี
ทั้ง สองฝ ายมี ขอผู กพั น หรื อตั้ง อยูบ นพื้น ฐานของศีล ธรรมอัน ดีข องประชาชน ความมั่น คงของสั งคม
การปกปองคุณคาทางศิลปะ ประวัติศาสตรหรือคุณคาทางโบราณคดีของชาติหรือขอหามหรือขอกํากัด
เกี่ยวกับสินคาผานแดนของประเทศที่มีการผานแดนและการกําหนดที่ทําการพรมแดนสําหรับการผานแดน
โดยสินคาจะตองขนสงผานที่ทําการพรมแดนที่กําหนดไวเปนคูกันของประเทศภาคีทั้งสองฝายตามที่กําหนด
ในภาคผนวกของรางบันทึกความเขาใจฯ ฉบับนี้ โดยเสนทางภายในประเทศสําหรับการผานแดนของสินคา
จะถูกกําหนดโดยภาคีแตละฝายตามรางบันทึกความเขาใจฯ ฉบับนี้ และการมีผลบังคับใชไดกําหนดให
ผูมีอํานาจลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ ฉบับนี้ คือ ผูมีอํานาจลงนามในฐานะผูแทนของรัฐบาล
ซึ่งเมื่อพิจารณาความหมายของคําวา “หนังสือสัญญา” ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖-๗/๒๕๕๑
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ หมายถึงความตกลงระหวางประเทศทุกประเภทที่จัดทําขึ้นระหวางประเทศไทย
กับต างประเทศหรื อองคการระหว างประเทศในรูป แบบที่เป น ลายลั กษณอัก ษรและอยูภ ายใตบั งคั บ
ของกฎหมายระหวางประเทศไมวาจะถูกบัน ทึ กไวในเอกสารฉบับ เดี ยวหรือ หลายฉบับ ที่เกี่ ยวพัน กั น
และไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไรอันเปนความหมายที่ตรงกับคําวา “treaty” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา
วาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และตรงกับที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยใหความหมายไวแลว
ในคําวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และคําวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๓ ลงวันที่
๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเมื่อพิจารณารางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากร
แหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงอาณาจักรกัมพูชาแลว เห็นวา เปนบันทึก
ที่จัดทําเปนลายลักษณอักษร ซึ่งแมรางบันทึกความเขาใจฯ นี้จะระบุชื่อเปนขอตกลงระหวางหนวยงาน
ของทั้งสองประเทศแตเมื่อพิจารณารางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว มาตรา ๗ ที่กําหนดใหผูมีอํานาจลงนาม
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ในบันทึกความเขาใจฉบับนี้เปนผูมีอํานาจลงนามในฐานะผูแทนของรัฐบาล จึงเปนกรณีที่ภาคีตามรางบันทึก
ความเขาใจฯ นี้มีเจตนาใหจัดทํารางบันทึกความเขาใจฯ ในระดับรัฐบาล โดยเฉพาะสําหรับประเทศไทย
กระทรวงการคลังไดขอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหอธิบดีกรมศุลกากรเปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ
และขอให กระทรวงการตา งประเทศจัด ทํ าหนั งสือ มอบอํานาจเต็ ม (Full Powes) แสดงใหเ ห็น ว า
เปนการจัดทํารางบันทึกความเขาใจฯ ในระดับรัฐบาล โดยอธิบดีกรมศุลกากรลงนามในฐานะผูแทนรัฐบาล
ดังนั้น รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวจึงมีลักษณะเปนความตกลงที่ทําขึ้นระหวางรัฐที่เปนลายลักษณอักษร
และเมื่อพิจารณารายละเอียดของรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวที่กําหนดความผูกพันระหวางกัน
ในการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดนโดยไมทําใหเกิดความลาชาในขั้นตอนการผานแดน
และไมตองชําระคาภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรหรือระเบียบปฏิบัติของประเทศที่มีการผานแดน
รวมทั้งกําหนดระเบียบในการผานแดนของสินคาและมีขอตกลงวาสินคาผานแดนจะตองเปนไปตามขอหาม
หรือขอกํากัดซึ่งกําหนดโดยขอตกลงระหวางประเทศซึ่งภาคีทั้งสองฝายมีขอผูกพันแสดงใหเห็นถึงความมุงหมาย
ที่จะกอใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหวางกันภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ รางบันทึก
ความเขาใจฯ ดังกลาวจึงเขาลักษณะเปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
ประเด็นที่สอง รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว เปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง บัญญัติวา “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหวางประเทศหรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอื่น
ที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง
ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับเรื่อง หากรัฐสภาพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวารัฐสภาใหความเห็นชอบ”
และวรรคสาม บัญ ญัติวา “หนังสือสัญญาอื่น ที่อาจมีผลกระทบตอความมั่น คงทางเศรษฐกิจ สังคม
หรือการคา หรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามวรรคสอง ไดแก หนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
การคาเสรี เขตศุลกากรรวม หรือการใหใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําใหประเทศตองสูญเสียสิทธิ
ในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางสวน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ”
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม กําหนดประเภทของหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบ
ตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา หรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ไวประเภทหนึง่ คือ หนังสือสัญญาเกีย่ วกับการคาเสรี สําหรับคําวา การคาเสรี นั้น
หมายถึง สภาวะของการคาระหวางประเทศตลอดทั้งการผานแดนของสิน คาหรือบริการระหวางรัฐ
ที่ปราศจากอุปสรรคทางการคาหรือขจัดการกีดกันทางการคาในทุกรูปแบบทั้งรูปแบบภาษีศุลกากร (tariffs)
การกําหนดปริมาณการนําเขา (quotas) การอุดหนุน (subsidies) หรือการกีดกันในรูปแบบอื่น ๆ
ที่กําหนดโดยรัฐบาลโดยการขจัดการกีดกันทางการคาดังกลาวจะตองกระทําบนพื้นฐานที่เทาเทียมกัน
โปรงใส และไมเลือกปฏิบัติระหวางประเทศคูคา ซึ่งประเทศตาง ๆ ลวนมีการดําเนินนโยบายทางการคา
ระหวางประเทศเพื่อนําไปสูสภาวะการคาเสรี โดยการจัดทําความตกลงระหวางประเทศทั้งในระดับทวิภาคี
และระดับพหุภาคีเพื่อเปดเสรีทางการคา ซึ่งหมายถึงการขจัดหรือลดอุปสรรคทางการคา เชน การลด
อัตราภาษีนําเขา รวมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขา การสงออก และการผานแดน
สําหรับหนังสือสัญญาที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการคาเสรีและจัดทําในรูปของหนังสือสัญญาพหุภาคี คือ
ความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariffs and Trade-GATT)
ความตกลงทั่ ว ไปว า ด ว ยการค า บริ ก าร (General Agreement on Trade in Services-GATS)
หรือในรูปของหนังสือสัญญาทวิภาคี คือ ความตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Area Agreements – FTA
Agreements) เปนตน โดยวัตถุประสงคหลักของ GATT คือการลดอัตราภาษีศุลกากรและอุปสรรค
ทางการค า อื่ น ๆ และขจั ด การปฏิ บั ติ ที่ เ ป น การกีด กั น ในความสั ม พั น ธ ท างการค าระหว า งประเทศ
เพื่อนําไปสูการคาเสรี โดยเฉพาะ ขอ ๕ ของ GATT กลาวถึงเสรีภาพในการผานแดนของสินคา
(Freedom of Transit) ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยสงเสริมการคาระหวางประเทศและการเปดเสรีทางการคา
ที่สําคัญโดยเฉพาะในการเขาถึงตลาดและการลดคาใชจายในการขนสงซึ่งเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิต
นอกจากนี้ GATT ยังกําหนดเงื่อนไขของการผานแดนสินคา การใหไดรับยกเวนอากรศุลกากรและอากร
คาผานแดนทั้งปวงหรือคาภาระอื่น ๆ ที่เรียกเก็บกับการผานแดน ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดการกีดกันและเลือกปฏิบัติ
ในระบบการคาระหวางประเทศ
เมื่อพิจารณารางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทย
และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งกลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดทํา คือ
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ปรารถนาที่จะสรางเสริมและขยายความรวมมือในทางเศรษฐกิจและการคาระหวางสองประเทศบนหลักการ
ของความเทาเทียมและผลประโยชนรวมกัน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศ โดยมีสาระสําคัญ
ที่กําหนดใหภาคีตามบันทึกความเขาใจแตละฝายจะตองอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน
โดยไมทําใหเกิดความลาชาในขั้นตอนการผานแดน สินคาที่ดําเนินพิธีการศุลกากรสําหรับการผานแดน
สินคาจะไมตองชําระคาภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรหรือระเบียบปฏิบัติของประเทศที่มีการผานแดน
เมื่อปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและระเบียบของประเทศที่มกี ารผานแดนนอกจากคาธรรมเนียมหรือภาระ
ที่เกี่ยวของกับการขนสงหรือบริการอื่น ๆ ที่จัดไวให และการกําหนดที่ทําการพรมแดนสําหรับการผานแดน
อันเปนการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดนแลว เห็นวา รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว
เปนความตกลงในรูปของหนังสือสัญญาทวิภาคี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการผานแดนของสินคาระหวาง
ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาปราศจากอุปสรรคทางการคาและขจัดการกีดกันทางการคา
ในรู ป แบบภาษี ศุ ล กากรและการอํ า นวยความสะดวกเพื่ อ ให ก ารผ า นแดนสิ น ค า ของภาคี ต ามบั น ทึ ก
ความเขาใจเปน ไปอยางราบรื่น และลดปญหาอุป สรรคตาง ๆ ที่จะเกิด ขึ้นจากการสง สิน คาผานแดน
ตามปกติทั่วไปอันเปนการสรางเสริมและขยายความรวมมือในทางเศรษฐกิจและการคาระหวางสองประเทศ
บนหลั ก การของความเท า เที ย มและผลประโยชน ร ว มกั น เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของแต ล ะประเทศ
อันเปนความตกลงเพื่อนําไปสูสภาวะการคาเสรี และสอดคลองกับ GATT ซึ่งทั้ง ราชอาณาจักรไทย
และราชอาณาจักรกัมพูชาตางก็เปนภาคีและมีพันธกรณี โดยเฉพาะขอ ๕ ที่กลาวถึงเสรีภาพในการผานแดน
ของสินคา ซึ่งเปนลักษณะของหนังสือสัญญาที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการคาเสรี ดังนั้นรางบันทึกความเขาใจ
วาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิต
แหงราชอาณาจักรกัมพูชาจึงเปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม
ประเด็นที่สาม รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว เปนหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
วรรคสอง หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง บัญญัติวา “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
หรื อ เขตพื้ น ที่ น อกอาณาเขตซึ่ ง ประเทศไทยมี สิ ท ธิ อ ธิ ป ไตยหรื อ มี เ ขตอํ า นาจตามหนั ง สื อ สั ญ ญา
หรือตามกฎหมายระหวางประเทศหรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา
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และหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุน
ของประเทศอยางกวางขวาง ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับ แตวัน ที่ไ ดรับ เรื่อง หากรัฐสภาพิจารณาไมแ ลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหถือวารัฐสภาใหความเห็นชอบ”
มีปญหาที่ตองพิจารณาวา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ที่วา หนังสือสัญญาอื่น
ที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง
ตองไดรับ ความเห็น ชอบของรัฐสภา และมาตรา ๑๗๘ วรรคสาม ที่วา หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา หรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง
ตามวรรคสอง ไดแก หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีนั้น ยังจะตองพิจารณาตอไปหรือไมวา หนังสือสัญญา
เกี่ยวกับการคาเสรีที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาจะตองเปนหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบ
ต อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม หรื อ การค า หรื อ การลงทุ น ของประเทศอย า งกว า งขวางด ว ย
ซึ่งพิจารณาแลว เห็นวา หนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
วรรคสอง คือ ประเภทที่หนึ่งหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย ประเภทที่สอง หนังสือสัญญา
ที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญา
หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ ประเภทที่สาม หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อให
การเปน ไปตามหนังสือสัญ ญา และประเภทที่สี่ หนัง สือสัญ ญาอื่น ที่อาจมีผลกระทบตอความมั่น คง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง ซึ่งหนังสือสัญญาทั้งสี่ประเภท
ดังกลาวอาจจะมีผลกระทบตอประเทศไทยไมวาจะเปนการกระทบตอดินแดน กระทบตออํานาจนิติบัญญัติ
ที่จะตองออกกฎหมายมาใชบังคับกับประชาชนเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา รวมทั้งผลกระทบ
ตอการบริหารประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการคาการลงทุนของประเทศ อันจะมีผลกระทบ
ตอประชาชนโดยรวม รัฐธรรมนูญจึงกําหนดใหตองผานรัฐสภาซึ่งประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาอันเปนผูแทนปวงชนชาวไทย ซึ่งตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนสวนรวม
ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม ดังนี้ เมื่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม
กําหนดประเภทของหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา
หรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง หนังสือสัญญาทุกประเภทตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
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วรรคสาม จึงตองเขาองคประกอบที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา
หรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง แลวแตกรณี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ดวย
ดังนั้น แมจะวินิจฉัยแลววา รางบันทึกความเขาใจฯ นี้เปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม แลว ก็ต าม แตจะตอ งพิจารณาดว ยวา รางบัน ทึกความเขาใจฯดังกลา ว
อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง
อันจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง หรือไม
พิจารณาแลว เห็น ว า การทําหนัง สื อสัญ ญากับ นานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
เมื่ อ สถานการณ ข องโลกเปลี่ ย นแปลงเข า สู ยุ ค โลกาภิ วั ต น มี ค วามสํ า คั ญ และมี ผ ลกระทบกระเทื อ น
ตอประชาชนของประเทศที่เขาทําสัญญานั้น ดังนั้น การใชอํานาจของฝายบริหารในการทําหนังสือสัญญา
บางประเภทที่มีผลกระทบตอประเทศและประโยชนของปวงชน เชน กระทบตอระบบกฎหมายภายในที่มีอยูเดิม
เปนการรอนสิทธิและเสรีภาพ กระทบสวนไดเสียของประชาชนในวงกวาง เชน การทําขอตกลงโดยมองจาก
ภาพรวมที่คนบางกลุมไดรับประโยชน แตในขณะเดียวกันคนเปนจํานวนมากที่มีอํานาจตอรองในทางเศรษฐกิจต่ํา
เปนผูไดรับความเดือดรอน หรือการทําขอตกลงที่มิไดคํานึงถึงการปกปองผูผลิตภายในประเทศ การทํา
สัญญาการคาทั้งหลายสงผลตอการดําเนินชีวิตของประชาชนอยางมหาศาล ดังเชน การทําเขตการคาเสรี
กับบางประเทศมีผลตอเกษตรกรหรือผูประกอบการที่เกี่ยวของกับธุรกิจภาคการเกษตร คือ เกษตรกร
ที่เลี้ยงโคนม โคเนื้อ หรือชาวไร ชาวสวนที่ปลูกพืชผักผลไม เปนตน โดยแลกกับอุตสาหกรรมบางประเภท
ซึ่ง ผูไ ดรับ ประโยชนเปน กลุม ธุร กิจหลักบางราย ซึ่ง สงผลกระทบทําใหเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิต
ของประชาชนอยางรายแรง ลักษณะของการทําหนังสือสัญญาดังกลาวจึงอาจถือไดวาเปนหนังสือสัญญา
ที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง
เมื่อพิจารณารางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทย
และกรมศุ ล กากรและสรรพสามิ ต แห ง ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช าซึ่ ง เป น หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค
เพื่ออํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดนโดยไมทําใหเกิดความลาชาในขั้นตอนการผานแดน
และยกเวนคาภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากร รวมทั้งการกําหนดที่ทําการพรมแดนสําหรับการผานแดน
อันเปนการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดนระหวางภาคีตามบันทึกความเขาใจแตละฝาย
ซึ่งจะทําใหการขนสงสินคาผานแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๗ ก

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวมิไดมีการคาขายสินคาระหวางกันแตอยางใด และเนื้อหาของขอตกลง
ตามรางบันทึกความเขาใจฯ ก็มีลักษณะเปนการกําหนดการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน
กําหนดระเบียบในการผานแดน กําหนดสินคาตองหามและสินคาตองกํากัดในการผานแดนและการกําหนด
ที่ทําการพรมแดนสําหรับการผานแดน มิไดมีขอตกลงใด ๆ ที่จะมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางแตอยางใด จึงเห็นวารางบันทึกความเขาใจฯ
ดัง กลาวเปน หนัง สือสัญ ญาเกี่ยวกับ การคาเสรีที่มิไดมีผลกระทบตอความมั่น คงทางเศรษฐกิจ สังคม
หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางอันจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง แตอยางใด
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง ร า งบั น ทึ ก ความเข า ใจว า ด ว ยการผ า นแดนสิ น ค า ระหว า งกรมศุ ล กากร
แหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา เปนหนังสือสัญญา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
ประเด็ นที่ ส อง ร างบั น ทึ กความเขา ใจฯ ดั ง กลา ว เปน หนั ง สือ สั ญ ญาเกี่ ยวกั บ การค าเสรี
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม
ประเด็นที่สาม รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวมิไดมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง อันจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

