เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๗ ก

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายวรวิทย กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๖๐

เรื่องพิจารณาที่ ๗/๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ประเด็นวินิจฉัย
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 หรือไม
ประเด็ น ที่ ส อง 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
เกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม หรือไม
ประเด็ น ที่ ส าม 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
ที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง หรือไม
บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ มีดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๗๘ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพสัญญาสงบศึก
และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย
มี สิ ท ธิ อ ธิ ป ไตยหรื อ มี เ ขตอํ า นาจตามหนั ง สื อ สั ญ ญาหรื อ ตามกฎหมายระหว า งประเทศหรื อ จะต อ ง
ออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สัง คม หรือการคาหรือการลงทุน ของประเทศอยางกวางขวาง ตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง
หากรัฐสภาพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวารัฐสภาใหความเห็นชอบ
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หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุน
ของประเทศอยางกวางขวางตามวรรคสอง ไดแก หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี เขตศุลกากรรวม
หรือการใหใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําใหประเทศตองสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางสวน
หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหมีกฎหมายกําหนดวิธีการที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและไดรับ
การเยียวยาที่จําเปนอันเกิดจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาตามวรรคสามดวย
เมื่อมีปญหาวาหนังสือสัญญาใดเปน กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม คณะรัฐมนตรี
จะขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคําขอ
มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง ในระหวางที่ยังไมมีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้
ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ยังคงทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแ ทนราษฎร และวุฒิสภาตอไป และใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแ หงชาติ
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ทําหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
ตามลําดับ ตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้ และใหสภานิติบัญญัติแหงชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
สิ้นสุดลงในวันกอนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๗๓ ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ซึ่ง ดํารงตําแหนง อยูในวันกอนวัน ประกาศใชรัฐ ธรรมนูญนี้ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติห นาที่ตอไป
และเมื่อพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญที่เกี่ยวของที่จัด ทําขึ้น ตามมาตรา ๒๖๗ ใชบังคับ แลว
การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ในระหวางเวลา
ที่ยังไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ การพนจากตําแหนงของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดินใหเปนไป
ตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
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ในระหวางที่ยังไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
การพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญใหเปน ไปตามขอกําหนดของศาลรัฐ ธรรมนูญ
ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
ความเห็น
ประเด็นที่ตองวินิจฉัยในเบื้องตนกอนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคหา หรือไม
พิจารณาคํารองและเอกสารประกอบคํารองแลวเห็นวา คณะรัฐมนตรีสง คํารองเกี่ยวกับปญหาวา
รางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากร
และสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา เปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
วรรคสาม ที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามวรรคสอง หรือไม ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
วรรคห า บั ญ ญั ติ ว า เมื่ อ มี ป ญ หาว า หนั ง สื อ สั ญ ญาใดเป น กรณี ต ามวรรคสองหรื อ วรรคสามหรื อ ไม
คณะรัฐมนตรีจะขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคหา
และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๖ และขอ ๑๗ (๙)
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยได
ประเด็นที่ตองพิจารณาตอไป มีดังนี้
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 หรือไม
พิเคราะหแลว อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ไดนิยามคําวา
“สนธิสัญญา” (Treaties) หมายถึง “ความตกลงระหวางประเทศ (international agreement) ที่ทําขึ้น
ระหวางรัฐเปนลายลักษณอักษรและอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาจะรวมอยูในตราสาร
ฉบับเดียวหรือตราสารที่เกี่ยวของสองฉบับหรือมากกวานั้น และไมวาจะเรียกชื่อเฉพาะวาอยางไรก็ตาม”
และในอนุ สั ญ ญากรุ ง เวี ย นนาว า ด ว ยกฎหมายสนธิ สั ญ ญาระหว า งรั ฐ กั บ องค ก ารระหว า งประเทศ
หรือระหวางองคการระหวางประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖ ซึ่ง กํา หนดกฎเกณฑ ร ะหวางประเทศเกี่ยวกั บ
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การจัดทําสนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน
ก็ไดใหคํานิยามความหมายของสนธิสัญญาไวคลายคลึงกัน ดังนั้น ในการพิจารณาวาหนังสือสัญญาใด
เปนสนธิสัญญาหรือไม จึงตองพิจารณาองคประกอบสําคัญสองประการ คือ ตองเปนความตกลงระหวาง
ประเทศ (international agreement) ที่ทําขึ้นระหวางรัฐเปนลายลักษณอักษร ไมวาจะรวมอยูในตราสาร
ฉบับเดียวหรือตราสารที่เกี่ยวของสองฉบับหรือมากกวานั้น และตองอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายระหวางประเทศ
ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๒ ที่ ๓๓/๒๕๔๓ และที่ ๖-๗/๒๕๕๑ ใหความหมายคําวา
“หนังสือสัญญา” เปนไปในแนวทางเดียวกันโดยถือตามความหมายของ “สนธิสัญญา” ตามอนุสัญญา
กรุง เวีย นนาวาด ว ยกฎหมายสนธิ สัญ ญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุ สัญ ญากรุ ง เวียนนาวาดว ยกฎหมาย
สนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖
พิจารณาแลวเห็นวา รางบันทึกความเขาใจฯ มีสาระสําคัญปรากฏอยูในมาตรา ๑ ที่กําหนดให
ภาคีแตละฝายจะตองอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดนโดยไมทําใหเกิดความลาชาในขั้นตอน
การผานแดน สิน คาที่ดําเนิน พิธีการศุลกากรสําหรับการผานแดนสิน คาจะไมตองชําระคาภาษีอากร
ตามกฎหมายศุลกากรหรือระเบียบปฏิบัติของประเทศที่มีการผานแดน เมื่อไดปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร
และระเบียบของประเทศที่มีการผานแดน นอกจากคาธรรมเนียมหรือภาระที่เกี่ยวของกับการขนสง
หรือบริการอื่น ๆ ที่จัดไวให และในรางบันทึกความเขาใจฯ มาตรา ๓ กําหนดใหสินคาผานแดนจะตอง
เปนไปตามขอหามหรือขอกํากัด ซึ่งกําหนดโดยขอตกลงระหวางประเทศที่ภาคีทั้งสองฝายมีขอผูกพัน
หรือตั้งอยูบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของสังคม การปกปองคุณคาทางศิลปะ
ประวัติศาสตร หรือคุณคาทางโบราณคดีของชาติ หรือขอหามขอกํากัดเกี่ยวกับสินคาผานแดนของประเทศ
ที่มีการผานแดน แมรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวจะระบุชื่อเปนขอตกลงระหวางหนวยงานของทั้งสองประเทศ
แตเมื่อพิจารณารางบันทึกความเขาใจฯ มาตรา ๗ ที่กําหนดใหผูมีอํานาจลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ
ฉบับ นี้เปนผูมีอํานาจลงนามในฐานะผูแ ทนของรัฐ บาลจึง เปน กรณีที่ภาคีต ามรางบัน ทึกความเขาใจฯ
มีเจตนาใหจัดทํารางบันทึกความเขาใจฯ ในระดับรัฐบาล โดยเฉพาะสําหรับประเทศไทยกระทรวงการคลัง
ไดขอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหอธิบดีกรมศุลกากรเปนผูลงนามในรางบัน ทึกความเขาใจฯ และขอให
กระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) แสดงใหเห็นวาเปนการจัดทํา
รางบั น ทึกความเขาใจฯ ในระดับ รั ฐ บาล โดยอธิ บ ดีกรมศุลกากรลงนามในฐานะผูแ ทนของรั ฐ บาล
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ประกอบกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ วรรคสาม บัญญัติใหการผานแดน
ที่มีการขามแดนทางบกใหกระทําไดตอเมื่อมีความตกลงระหวางประเทศ
เมื่อรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวมีลักษณะเปนการกระทําระหวางรัฐตอรัฐที่เปนลายลักษณอักษร
อันเปนความตกลงระหวางประเทศ และการที่รางบันทึกความเขาใจฯ มาตรา ๓ กําหนดใหสินคาผานแดน
จะตองเปนไปตามขอหามหรือขอกํากัด ซึ่งกําหนดโดยขอตกลงระหวางประเทศที่ภาคีทั้งสองฝายมีขอผูกพันนั้น
เปนการกําหนดสิทธิและหนาที่ใหภาคีแตละฝายตองปฏิบัติ ซึ่งแสดงถึงความมุงหมายที่จะกอใหเกิดผลผูกพัน
ทางกฎหมายระหวางกันภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ จึงเขาลักษณะเปนหนังสือสัญญาอันเปน
ความหมายที่ตรงกันกับคําวา “Treaty” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙
ซึ่งสอดคลองกับแนวคําวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยใหความหมายไวแลว จึงเห็นวารางบันทึกความเขาใจ
วาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิต
แหงราชอาณาจักรกัมพูชา เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
ประเด็นที่สอง รางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทย
และกรมศุล กากรและสรรพสามิต แหง ราชอาณาจักรกัมพูช า เปน หนั งสือสั ญ ญาเกี่ยวกั บ การคาเสรี
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม หรือไม
พิเคราะหแลว คําวา “การคาเสรี” เปนแนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่หมายถึงการซื้อขายสินคา
และบริการระหวางประเทศโดยไมมีการเก็บภาษีศุลกากรและการกีดกัน ทางการคาอื่น ๆ รวมไปถึง
การเคลื่อนยายแรงงานและทุนขามเขตแดนระหวางประเทศโดยอิสระ โดยทั่วไปแลวการคาระหวางประเทศ
มักถูกจํากัดดวยภาษี คาธรรมเนียมในการนําเขาและสงออกสินคา ในรูปแบบของภาษีศุลกากร การกําหนด
ปริมาณการนําเขาหรือการกีดกันในรูปแบบอื่น ๆ และดวยเหตุนี้จึงไดเกิดเปนความตกลงระหวางประเทศ
ที่มุง ขจัด อุป สรรคดัง กลาวและเปน การอํานวยความสะดวกใหการคาระหวางประเทศเปน ไปโดยเสรี
และเปนธรรมไมวาจะเปนความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on
Tariffs and Trade) หรื อ GATT รวมถึ ง ความตกลงว า ด ว ยการอํ า นวยความสะดวกทางการค า
(Trade Facilitation Agreement) หรือ TFA ตางก็เปนความตกลงระหวางประเทศหนึ่งในหลาย ๆ
ฉบับที่จัดทําขึ้นเพื่อมุงขจัดอุปสรรคดังกลาวและเปนการอํานวยความสะดวกใหการคาระหวางประเทศ
เปนไปโดยเสรี นอกจากนั้นแลวยังไดมีการรวมกลุมกันของประเทศหรือกลุมประเทศ โดยมีวัตถุประสงค
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เพื่อลดหรือยกเลิกอุปสรรคการคาการลงทุนใหเหลือนอยที่สุดเพื่อใหเกิดการคาเสรีระหวางกันในรูปแบบของ
“เขตการคาเสรี” (Free Trade Area) หรือ FTA ซึ่งครอบคลุมเรื่องการลดหรือยกเลิกภาษีและมาตรการ
ที่มิใชภาษี รวมถึงอุปสรรคดานบริการและการลงทุน และในปจจุบันไดขยายขอบเขตไปถึงเรื่องการกําหนดกฎเกณฑ
การอํานวยความสะดวก และความรวมมือตาง ๆ ในดานเศรษฐกิจการคาและการลงทุนดวย ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากรางบันทึกความเขาใจฯ ที่มีสาระสําคัญในการกําหนดใหภาคีแตละฝายจะตองอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคาผานแดนโดยไมทําใหเกิดความลาชาในขั้นตอนการผานแดน สินคาที่ดําเนินพิธีการ
ศุลกากรสําหรับการผานแดนสินคาจะไมตองชําระคาภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรหรือระเบียบปฏิบัติ
ของประเทศที่มีการผานแดน เมื่อไดปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและระเบียบของประเทศที่มีการผานแดน
นอกจากคาธรรมเนียมหรือภาระที่เกี่ยวของกับการขนสงหรือบริการอื่น ๆ ที่จัดไวให โดยสินคาผานแดน
จะตองเปนไปตามกฎหมายภายในและระเบียบขอบังคับของประเทศที่มีการผานแดน สินคาผานแดน
จะตองเปนไปตามขอหามหรือขอกํากัด ซึ่งกําหนดโดยขอตกลงระหวางประเทศที่ภาคีทั้งสองฝายมีขอผูกพัน
หรือตั้งอยูบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของสังคม การปกปองคุณคาทางศิลปะ
ประวัติศาสตร หรือคุณคาทางโบราณคดีของชาติ หรือขอหามขอกํากัดเกี่ยวกับสินคาผานแดนของประเทศ
ที่มีการผานแดน และการผานแดนของสินคาจะตองขนสงผานที่ทําการพรมแดนที่กําหนดไวเปนคูกัน
ของประเทศภาคีทั้งสองฝายตามรายการในภาคผนวกของรางบันทึกความเขาใจฯ โดยเสนทางภายในประเทศ
สํ า หรั บ การผ า นแดนของสิ น ค า จะถู ก กํ า หนดโดยภาคี แ ต ล ะฝ า ย อั น เป น การอํ า นวยความสะดวก
ในการขนสงสินคาผานแดน รางบันทึกความเขาใจฯ จึงถือเปนมาตรการอยางหนึ่งที่จะชวยลดอุปสรรค
และเปนการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนระหวางประเทศใหเปนไปอยางเสรี ซึ่งสอดคลองกับ
หลักการเสรีภาพในการผานแดน (Freedom of Transit) ตามบทบัญญัติขอ ๕ ของ GATT และขอ ๑๑
ของ TFA ที่กําหนดใหรัฐสมาชิกปฏิบัติตอสินคาจากประเทศตาง ๆ ดวยมาตรการเดียวกัน และไมสรางภาระ
ดานการขนสงสินคาโดยการดําเนินการลาชาเกินควร หรือเก็บคาธรรมเนียมที่ไมสมเหตุสมผล อันถือเปน
การอํานวยความสะดวกทางการคาอยางหนึ่งดวย
แมวากรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ไดชี้แจงวา “เนื้อหาของรางบันทึกความเขาใจฯ ฉบับนี้
เปนการกําหนดพิธีการศุลกากรสําหรับผานแดน อันเปนภารกิจของกรมศุลกากร ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคาผานแดนใหแกกันและกัน มิไดเปนการคาขายสินคากันแตอยางใดและไมไดมีวัตถุประสงค

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๗ ก

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ในการลดหรือยกเวนอากรสําหรับของที่นําเขามาบริโภคภายในประเทศของประเทศภาคีทั้งสอง อันจะตอง
ออกกฎระเบี ยบภายในประเทศเพื่ อยกเวน หรื อลดอัต ราอากรที่มี การจั ด เก็บ อยูแ ตอ ยา งใด” ก็ ต าม
แตกระทรวงการตางประเทศก็ไดชี้แจงสอดคลองกับความเห็น ของกรมศุลกากรที่วา “รางฯ ฉบับ นี้
ไมไดมุงประสงคในเรื่องการคาเสรีโดยตรง แตมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการผานแดนสินคา จึงมีความเกี่ยวของ
เชื่อมโยงกับ GATT และ TFA และเปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี” เห็นวารางบันทึกความเขาใจฯ
ดัง กลาวถือเปน มาตรการอยางหนึ่ง ที่จะชว ยลดอุป สรรคและเปน การอํานวยความสะดวกทางการคา
ระหวางประเทศใหเปนไปโดยเสรี จึงเปนหนังสือสัญญาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศที่ปราศจาก
หรือขจัดการกีดกันทางการคารูปแบบหนึ่งอันเขาลักษณะเปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม
ประเด็นที่สาม รางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทย
และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา เปนหนังสือสัญญาทีอ่ าจมีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
วรรคสอง หรือไม
พิ เ คราะห แ ล ว ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ได กํ า หนดให ห นั ง สื อ สั ญ ญา
ที่ค ณะรัฐ มนตรีตองขอความเห็น ชอบจากรัฐ สภามีทั้ง สิ้น ๔ ประเภท คือ (๑) หนัง สือสัญ ญาที่ มี
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ (๓) หนังสือสัญญา
ที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา และ (๔) หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง
อันถือเปนวิธีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติอยางหนึ่ง แตอยางไรก็ดีการกําหนด
ใหหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุน
ของประเทศอยางกวางขวาง เปนหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา นั้น รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม โดยคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เห็นวา “เปนการกําหนดความหมาย
ของคําวาหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุน
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ของประเทศอยางกวางขวาง วาหมายความเฉพาะ (๑) หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี (๒) หนังสือสัญญา
เกี่ยวกับเขตศุลกากรรวม (๓) หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการใหใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําใหประเทศ
ตองสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางสวน และ (๔) หนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
เพื่อประโยชนในการทํางานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของวาหนังสือสัญญาใดจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ทั้งนี้ เพื่อแกไขปญหาในการตีความคําวา “หนังสือสัญญาอื่น” ใหมีความชัดเจน” ซึ่งสอดคลองกับ
ความเห็นของ ศาสตราจารย ดร. จุมพต สายสุนทร ที่ใหความเห็นวา “การพิจารณาวารางฯ ฉบับนี้เปน
“หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม หรือไม ตองพิจารณา
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง และวรรคสาม ประกอบกัน การที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
วรรคสอง และตอนตนของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม ยังคงบทบัญญัติวา “... หนังสือสัญญาอื่น
ที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง ...”
ไวรวมกับประเภทตาง ๆ ของหนังสือสัญญาในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม วา “ไดแก หนังสือสัญญา
เกี่ยวกับการคาเสรี เขตศุลกากรรวม หรือการใหใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําใหประเทศตองสูญเสีย
สิ ท ธิ ใ นทรั พ ยากรธรรมชาติ ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น หรื อ หนั ง สื อ สั ญ ญาอื่ น ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ”
จึ ง จํ า เป น ต อ งพิ จ ารณาพร อ มกั น ไปว า “หนั ง สื อ สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การค า เสรี ” นั้ น มี ผ ลกระทบ ...
อยางกวางขวาง ... หรือไม” ดังนั้น ในการพิจารณาวาหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาหรือไม นั้น จึงตองพิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง และวรรคสาม ประกอบกัน
กลาวคือ นอกจากจะตองพิจารณาวาหนัง สือสัญญานั้นมีลักษณะเปนหนังสื อสัญ ญาตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม แลว ยังตองพิจารณาเนื้อหาสาระของหนังสือสัญญาดังกลาววาอาจสงผลกระทบ
ตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางหรือไมอีกดวย
พิจารณาแลวเห็นวา รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวมีสาระสําคัญในการกําหนดใหภาคีแตละฝาย
จะตองอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดนโดยไมทําใหเกิดความลาชาในขั้นตอนการผานแดน
สินคาที่ดําเนินพิธีการศุลกากรสําหรับการผานแดนสินคาจะไมตองชําระคาภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากร
หรือระเบียบปฏิบัติของประเทศที่มีการผานแดน เมื่อไดปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและระเบียบของประเทศ
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ที่มีการผานแดน นอกจากคาธรรมเนียมหรือภาระที่เกี่ยวของกับการขนสงหรือบริการอื่น ๆ ที่จัดไวให
อันเปนการสรางเสริมและขยายความรวมมือในทางเศรษฐกิจและการคาระหวางสองประเทศบนหลักการ
ของความเทาเทียมและผลประโยชนรวมกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศ ซึ่งแมวาตามประเด็น
ที่หนึ่งและประเด็นที่สองจะเห็นวารางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวเปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี
แตก็ไมไดมเี นือ้ หาสาระที่เกี่ยวกับการกําหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรที่มีผลโดยตรงตอราคาสินคาหรือการจํากัด
ปริมาณการนําเขาสินคาที่สงผลกระทบตอการคาเสรีอยางกวางขวาง อันจะสงผลกระทบตอโครงสรางใหญ
ทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ หรือกอผลตอการคาการลงทุนในระดับชาติ รวมถึงไมไดมีหลักเกณฑในการผานแดน
ของสินคาที่แตกตาง หรือนอกเหนือเกินเลยไปจากพันธกรณีที่ประเทศไทยและประเทศกัมพูชามีอยูแลว
ตามขอ ๕ ของความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariffs
and Trade – GATT) แตประการใด รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวเปนเพียงความตกลงที่ประเทศไทย
และประเทศกัมพูชาทําความตกลงกันในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคาผานแดนภายใตกรอบความตกลงของ GATT เพื่อใหการขนสงสินคาผานแดนเปนไป
โดยสะดวกมากยิ่งขึ้นและเพื่อทําใหประเทศทั้งสองมีความเขาใจในวิธีการและหลักปฏิบัติที่ตรงกันเทานั้น
อีกทั้งการยกเวนภาษีศุลกากรสินคาผานแดนก็เปนไปตามหลักการและขอผูกพันเดิมภายใตความตกลง GATT
ประกอบกับหากรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวมีผลผูกพันทางกฎหมายที่ทั้งสองฝายจะใหสินคาของอีกฝายหนึ่ง
ผานแดนของตนออกไป จึงทําใหเกิดความมั่นใจและคาดหมายไดตอนักลงทุนของทั้งสองประเทศ ทั้งยัง
เปนการชวยสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกับการขนสงสินคาผานแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งประเทศไทยก็มีพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุวัติการพันธกรณี
ดังกลาวเรียบรอยแลว ซึ่งภายหลังการลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว กรมศุลกากรมีอํานาจ
ในการออกระเบียบหรืออนุบญ
ั ญัตใิ ด ๆ เพื่อกําหนดพิธีการศุลกากรใหสอดคลองกับเจตนารมณแหงการกําหนด
ใหการผานแดนทางบกจะกระทําไดภายใตความตกลงระหวางประเทศตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๐๒ ดังนั้นรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวจึงเปนหนังสือสัญญาที่ไมไดมีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
วรรคสอง
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อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา รางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคา
ระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา
เปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม ที่ไมไดมีผลกระทบ
ตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง จึงไมตอง
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
นายวรวิทย กังศศิเทียม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

