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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายปญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๖๐

เรื่องพิจารณาที่ ๗/๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง รางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทย
และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
หรือไม
ประเด็นที่สอง รางบันทึกความเขาใจ ฯ ดังกลาว เปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม หรือไม
ประเด็ น ที่ ส าม ร า งบั น ทึ ก ความเข า ใจฯ ดั ง กล า ว เป น หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ อ าจมี ผ ลกระทบ
ตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง หรือไม
ความเห็น
รัฐ ธรรมนู ญ (The Constitution) ของประเทศต าง ๆ ส ว นใหญจ ะมี บ ทบั ญ ญั ติเ กี่ย วกั บ
การใหอํานาจของฝายบริหารซึ่งอาจเปนประมุขของฝายบริหาร ไดแก พระมหากษัตริย เชน เบลเยี่ยม
เดนมารก เปนตน หรือประธานาธิบดี เชน สหรัฐอเมริกา อิตาลี เปนตน หรือรัฐบาล เชน ไทย
ญี่ปุน เปนตน ในการทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศซึ่งมีความสอดคลอง
กับอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ขอ ๗ วรรคสอง (a) และอนุสัญญา
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวาง
ประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖ ขอ ๗ วรรคสอง (a) และเกี่ยวกับเงื่อนไขการทําหนังสือสัญญาของฝายบริหาร
ดังกลาวตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติในการทําหนังสือสัญ ญาที่สําคัญ ๆ เชน
การเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศ การปองกันประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอาณาเขต เปนตน
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ทั้งนี้ แตละประเทศจะมีเงื่อนไขตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่แตกตางกัน สําหรับกรณีที่คณะรัฐมนตรี
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘
วรรคหา วารางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทย
และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา เปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ วรรคสอง และวรรคสาม ที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
หรือไมนั้น มีประเด็นวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง รางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทย
และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึกและสัญญาอื่น
กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ” วรรคสอง บัญญัติวา “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญา
หรือตามกฎหมายระหวางประเทศหรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา
และหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุน
ของประเทศอยางกวางขวาง ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับ แตวัน ที่ไ ดรับ เรื่อง หากรัฐสภาพิจารณาไมแ ลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดัง กลาว
ใหถือวารัฐสภาใหความเห็นชอบ” วรรคสาม บัญญัติวา “หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา หรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามวรรคสอง ไดแ ก
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี เขตศุลกากรรวม หรือการใหใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําใหประเทศ
ตองสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางสวน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ”
วรรคสี่ บัญญัติวา “ใหมีกฎหมายกําหนดวิธีการที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และได รั บ การเยี ย วยาที่ จํ า เป น อั น เกิ ด จากผลกระทบของการทํ า หนั ง สื อ สั ญ ญาตามวรรคสามด ว ย”
และวรรคหา บัญญัติวา “เมื่อมีปญหาวาหนังสือสัญญาใดเปนกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม
คณะรัฐมนตรีจะขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ”
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รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ มิ ไ ด บั ญ ญั ติ ค วามหมายคํ า ว า
“หนังสือสัญญา” แตโดยที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๔๒ คําวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓ และคําวินิจฉัยที่
๖-๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดวินิจฉัยเปนแนวเดียวกันวา หนังสือสัญญา
ตามรั ฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๔ และหนั ง สื อ สั ญ ญา
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ มีความหมายครอบคลุมไปถึง
ความตกลงทุกประเภทที่ประเทศไทยทําขึ้นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ หนังสือสัญญา
ดัง กลาวตองมีลั กษณะเป น สัญญาที่ทําขึ้น เปน หนัง สือและเปน สัญ ญาที่อยูภ ายใตบัง คับ ของกฎหมาย
ระหวางประเทศ ซึ่งมีที่มาจากจารีตประเพณีและแนวปฏิบัติของนานาประเทศที่ไดยึดถือกันมาเปนเวลาชานาน
จนกระทั่งไดมีการจัดทําประมวลเปนอนุสัญญาขึ้นมาภายในกรอบของการประชุมสหประชาชาติ ไดแก
อนุสัญญากรุง เวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญ ญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสัญ ญากรุงเวียนนาวาดว ย
กฎหมายสนธิสญ
ั ญาระหวางรัฐและองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖
อนุสัญญาทั้งสองฉบับซึ่งเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ ไดกําหนดลักษณะของสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศไววา “สนธิสัญญา” ตามอนุสัญญาทั้งสองฉบับหมายถึง “ความตกลงระหวางประเทศ
ที่ทําขึ้นเปนหนังสือระหวางรัฐตาง ๆ หรือระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศ หรือระหวางองคการ
ระหวางประเทศดวยกัน และอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาจะทําขึ้นเปนฉบับเดียว
หรื อ สองฉบั บ หรื อ หลายฉบั บ ผนวกเข า ด ว ยกั น และไม ว า จะเรี ย กชื่ อ อย า งไร” ความหมายของ
“สนธิสัญญา” ตามอนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวจึงครอบคลุมถึงความตกลงระหวางประเทศทุกรูปแบบ
เชน สนธิสัญญา (Treaty) อนุสัญญา (Convention) กติกา (Pact) กฎบัตร (Charter) ปฏิญญา
(Declaration) พิธีสาร (Protocol) กรรมสารทั่วไป (Act) และกรรมสารสุดทาย (Final Act) เปนตน
ดังนั้น จึงเห็นวา คําวา “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๗๘ หมายถึง ความตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยไดทําขึ้นเปนหนังสือกับนานาประเทศ
หรือกับ องคการระหว างประเทศ โดยมีค วามมุง หมายเพื่อใหเ กิด ผลผู กพัน ทางกฎหมายระหวางกั น
ตามกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาความตกลงนั้นจะจัดทําขึ้นในรูปแบบใดและใชชื่ออยางไร

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๗ ก

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

พิจารณาแลวเห็นวา แมรางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากร
แหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา มีการกําหนดชื่อวา
เปนการจัดทําหนังสือขึ้นระหวางหนวยงานระดับกรม แตเมื่อพิจารณาจากผูมีอํานาจลงนามในรางบันทึก
ความเขาใจฯ ที่มีเจตนาใหเปนการลงนามในฐานะผูแทนของรัฐบาล กลาวคือ กระทรวงการคลังขอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัตใิ หอธิบดีกรมศุลกากรเปนผูลงนาม และมีการขอใหกระทรวงการตางประเทศ
จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) จึงเปนการจัดทําความตกลงเปนหนังสือระหวางราชอาณาจักรไทย
กับราชอาณาจักรกัมพูชา และเมื่อพิจารณาสาระสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ ซึ่งเปนการกําหนดให
ภาคีแตละฝายตองอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน โดยสินคาจะไมตองชําระคาภาษีอากร
ที่ไมใชคาธรรมเนียมหรือภาระที่เกี่ยวกับการขนสงหรือบริการอื่น ๆ เมื่อไดปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
ของประเทศที่มีการผานแดนจะตองเปนไปตามขอหามหรือขอกํากัดที่กําหนดโดยขอตกลงระหวางประเทศ
ที่ภาคีทั้งสองฝายมีขอผูกพันอันเปนการกําหนดสิทธิและหนาที่ใหภาคีแตละฝายตองปฏิบัติ ซึ่งแสดงใหเห็นวา
รางบันทึกความเขาใจฯ มีความมุงหมายเพื่อใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหวางกันตามกฎหมายระหวางประเทศ
ดัง นั้น รางบัน ทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสิน คาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทย
และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา จึงเขาลักษณะเปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘
ประเด็นที่สอง รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว เปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม หรือไม
การคาเสรี (Free Trade) เปนแนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่หมายถึงการซื้อขายสินคาและบริการ
ระหวางประเทศอยางเสรี ไมมีการเก็บภาษีศุลกากรและไมมีมาตรการกีดกันทางการคา รวมถึงมีการเคลื่อนยายทุน
และแรงงานระหวางประเทศอยางเสรี แตในทางปฏิบัติจริง การคาระหวางประเทศยังมีขอกําหนดเกี่ยวกับ
กฎเกณฑทางภาษีและกฎเกณฑที่ไมใชภาษี ดวยเหตุนี้ เพื่อที่จะใหบรรลุถึงแนวคิดเกี่ยวกับการคาเสรี
ดังกลาว จึงไดเกิดความตกลงระหวางประเทศที่มุงขจัดอุปสรรคหรือขอจํากัดเกี่ยวกับกฎเกณฑทางภาษี
และกฎเกณฑที่ไมใชภาษี เชน ความตกลงทัว่ ไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement
on Tariffs and Trade หรือ GATT) เปนตน เมื่อพิจารณาสาระสําคัญของรางบันทึกความเขาใจวาดวย
การผ า นแดนสิ น ค า ระหว า งกรมศุ ล กากรแห ง ราชอาณาจั ก รไทยและกรมศุ ล กากรและสรรพสามิ ต
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แหงราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเปนการกําหนดใหภาคีแตละฝายตองอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา
ผานแดนโดยไมทําใหเกิดความลาชาในขั้นตอนการผานแดนและมีการกําหนดมาตรการที่ชวยลดอุปสรรค
ทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศใหเปนไปอยางเสรี ซึ่งสอดคลองกับหลักการเสรีภาพในการผานแดน
(Freedom of Transit) ตามขอกําหนดของความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General
Agreement on Tariffs and Trade หรือ GATT) ที่ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา
ซึ่งเปนรัฐสมาชิกตองผูกพันถือปฏิบัติตอสินคาจากประเทศตาง ๆ ดวยมาตรการเดียวกัน และไมสราง
ภาระดานการขนสงสินคาโดยดําเนินการลาชาเกินควร หรือเก็บคาธรรมเนียมที่ไมสมเหตุสมผล ดังนั้น
รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวจึงเปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม
ประเด็นที่สาม รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว เปนหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
วรรคสอง หรือไม
เมื่อไดพิจารณาแลววา รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว เปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม แตจะเปนหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
วรรคสอง หรือไม นั้น เห็นวา รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว ไดจัดทําขึ้นอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ วรรคสาม ที่กําหนดใหการผานแดนที่มีการขามแดนทางบก
ใหกระทําไดเมื่ อมีความตกลงระหวา งประเทศ และเป น ขอตกลงที่ กําหนดขึ้น เพื่อใหภาคีแ ตล ะฝา ย
จะตองอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดนโดยไมทําใหเกิดความลาชาในขั้นตอนการผานแดน
รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวเปนขอตกลงเกี่ยวกับวิธีการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคาภายใตกรอบความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement
on Tariffs and Trade หรือ GATT) ซึ่งกลาวถึงหลักเสรีภาพในการผานแดน (Freedom of Transit)
ที่กําหนดใหรัฐสมาชิกตองปฏิบัติตอสินคาจากประเทศตาง ๆ ดวยมาตรการเดียวกัน และไมสรางภาระ
ดานการขนสงสินคาโดยดําเนินการลาชาเกินควร หรือเก็บคาธรรมเนียมที่ไมสมเหตุสมผล กลาวไดวา
รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว เปนเพียงหนังสือสัญญาที่จัดทําขึ้นซึ่งสอดคลองกับพันธกรณีที่ราชอาณาจักรไทย
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และราชอาณาจักรกัมพูชามีขอผูกพันอยูกอนหนานี้แลวและรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว มิไดมี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการกําหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรขึ้นมาใหมสําหรับสินคาที่ผานแดนราชอาณาจักรไทย
จึงไมมีผลโดยตรงตอราคาสินคาหรือการจํากัดปริมาณการนําเขาสินคาที่จะสงผลกระทบตอการคาเสรี
อยางกวางขวาง แตกลับเปนการชวยสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกับการขนสงสินคาผานแดน
ระหวางราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รางบันทึกความเขาใจฯ
ดังกลาวจึงมิใชหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุน
ของประเทศอยางกวางขวางตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘
วรรคสอง
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีความเห็นวา รางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคา
ระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา
มิใชห นัง สือสัญ ญาที่อาจมีผลกระทบตอความมั่น คงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุน
ของประเทศอยางกวางขวางที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
นายปญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

