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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี 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 หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
วรรคสอง หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่หนึ่ง รางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทย
และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
หรือไม
พิจารณาแลวเห็น วา รางบัน ทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสิน คาระหวางกรมศุลกากร
แหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา เปนการทําความตกลง
ระหวางประเทศที่ทําขึ้นระหวางรัฐกับรัฐ หรือกับองคการระหวางประเทศที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งอาจ
รวมอยูในตราสารฉบับเดียวหรือตราสารที่เกี่ยวของกวาสองฉบับ และไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไร เชน
สนธิสัญญา บันทึกความตกลง บันทึกความเขาใจ ซึ่งการเรียกชื่อนั้นเปนไปตามความประสงคของรัฐ
ที่เขาทําสัญญา รางบันทึกความเขาใจฉบับนี้ทําขึ้นระหวางราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา
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ผูมีอํานาจลงนามเปนรัฐบาลโดยการมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) แกอธิบดีกรมศุลกากรลงนาม
ในฐานะผูแทนรัฐบาล และเมื่อพิจารณาถึงสาระแลวเห็นวารางบันทึกความเขาใจฯ มีความมุงหมาย
ที่จะกอใหเกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหวางกันและบังคับไดดวยกลไกของกฎหมายระหวางประเทศ
จึงเปนสนธิสัญ ญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญ ญา ค.ศ. ๑๙๖๙ เขาลักษณะ
ของหนัง สือ สั ญ ญาตามรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๗๘ ซึ่ ง นั ยแห ง ความหมายดัง กล าวนี้ไ ด มีคํ าวิ นิจ ฉั ย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๔๒ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๓/๒๕๔๓ และคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖ - ๗/๒๕๕๑ ไดใหความหมายไวแลว
ประเด็นที่สอง รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว เปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม หรือไม
เห็นวา รางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทย
และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา เปนความรวมมือกันทางเศรษฐกิจและการคา
ในระดับทวิภาคีระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา บนหลักการของความเทาเทียมกัน
และผลประโยชนรวมกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศ โดยมาตรา ๑ เปนการอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคาผานแดน โดยไมทําใหเกิดความลาชาในขั้นตอนการผานแดน สินคาที่ดําเนินพิธีการศุลกากร
สําหรับการผานแดนจะไมตองชําระคาภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรหรือระเบียบปฏิบัติของประเทศ
ที่มีการผานแดน เมื่อปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและระเบียบของประเทศที่มีการผานแดน นอกจาก
คาธรรมเนียมหรือภาระที่เกี่ยวของกับการขนสงหรือบริการอื่น ๆ ที่จัดไวให จึงมีลักษณะเปนการสงเสริม
การเขาถึงตลาดโดยไมตอ งชําระคาภาษี ไมมีการกีดกัน ไมมีอุปสรรคทางการคา และมีลักษณะเปนตลาดภายใน
ซึ่งโดยทั่วไปการคาระหวางประเทศจะถูกจํากัดดวยภาษี คาธรรมเนียมในการนําสินคาเขาและสงออก
รวมถึงกฎเกณฑที่ไมเกี่ยวกับภาษีที่จะมีผลโดยตรงตอราคาสินคา เมื่ออยูในสภาวะที่ไมมีการกีดกันหรือจํากัด
ดานภาษีที่เปนปญหาอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศในทุกรูปแบบทั้งภาษีศุลกากรหรือรูปแบบอื่น ๆ
ที่กําหนดโดยรัฐบาล รวมถึงการลดอัตราภาษีนําเขา ไมมีการเลือกปฏิบัติระหวางประเทศคูคา การสงออก
และการผานแดนโดยความรวมมือระหวางประเทศ ดังนี้จึงเขาลักษณะของการคาเสรี (Free Trade)
และเมื่อพิจารณาประกอบกับความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement
on Tariffs and Trade - GATT) ค.ศ. ๑๙๙๔ ที่ไทยเปนภาคี จะเห็นไดวาขอ ๕ ของความตกลง
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ทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (GATT) มีการกําหนดหลักการทั่วไปของเสรีภาพในการผานแดน
ของสินคาซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมการคาระหวางประเทศและการเปดเสรีทางการคา การกําหนด
เสนทางการผานแดนที่สะดวกไมทําใหการผานแดนชักชาหรืออยูภายใตขอจํากัดโดยไมจําเปน ขจัดการปฏิบัติ
ที่กีดกันความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศเพื่อไปสูการคาเสรีซึ่งเปนการขยายความและสรางหลักเกณฑ
ที่ชัดเจนเพื่อดําเนินการตามขอ ๕ ของความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (GATT) โดยขอ ๑๑
ของความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกทางการคา (TFA) กลาวถึงพันธกรณีเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคาผานแดน
เชน หามใชขอจํากัดโดยสมัครใจ ขอกําหนดขั้นต่ําเกี่ยวกับเอกสารและการควบคุมทางศุลกากร เปนตน
จึงเห็นไดวา เนื้อความของรางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทย
และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา แมมิไดมุงถึงการคาเสรีโดยตรงก็ตามแตสาระสําคัญ
มีความเกี่ยวของกับการผานแดนสินคาที่มลี ักษณะของการเปดเสรีทางการคาและการผานแดนที่มีความสอดคลอง
กับความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (GATT) ขอ ๕ และความตกลงวาดวยการอํานวย
ความสะดวกทางการคา (TFA) ขอ ๑๑ จึงมีลักษณะของหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม
ประเด็นที่สาม รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว เปนหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
วรรคสอง หรือไม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ไดกําหนดใหหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีตองขอ
ความเห็นชอบจากรัฐสภามีทั้งสิ้น ๔ ประเภท คือ (๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
(๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจ
ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ (๓) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติ
เพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา และ (๔) หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง แตอยางไรก็ดี การกําหนดใหหนังสือสัญญาอื่น
ที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา หรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง
เปนหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภานั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
ของฝายบริห ารและมิใหเปน ภาระของฝายนิติบัญ ญัติที่ตองพิจารณาใหความเห็น ชอบหนัง สือสัญ ญา
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ที่มีลักษณะดังกลาวทุกฉบับ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงไดกําหนด
ความหมายของคําวา หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา
หรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม วาหมายความเฉพาะ
(๑) หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี (๒) หนังสือสัญญาเกี่ยวกับเขตศุลกากรรวม (๓) หนังสือสัญญา
เกี่ยวกับการใหใชทรัพยากรธรรมชาติหรือทําใหประเทศตองสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางสวน
และ (๔) หนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น ในการพิจารณาวาหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง
ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไมนั้น จึงตองพิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
และวรรคสาม ประกอบกัน กลาวคือ นอกจากจะตองพิจารณาวาหนังสือสัญญานั้นมีลักษณะเปนหนังสือสัญญา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสามแลว ยังตองพิจารณาวาเนื้อหาสาระของหนังสือสัญญาดังกลาว
อาจสงผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง
หรือไม อีกดวย
ร า งบั น ทึ ก ความเข า ใจฯ ดั ง กล า วเป น เพี ย งความตกลงที่ ป ระเทศไทยและประเทศกั ม พู ช า
ทําความตกลงกันในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการขนสง
สินคาผานแดนภายใตกรอบความตกลงของ GATT เพื่อใหการขนสงสินคาผานแดนเปนไปโดยสะดวกมากยิ่งขึ้น
และเพื่อทําใหประเทศทั้งสองมีความเขาใจในวิธีการและหลักปฏิบัติที่ตรงกันเทานั้น อีกทั้งการยกเวน
ภาษีศุลกากรสินคาผานแดนก็เปนไปตามหลักการและขอผูกพันเดิมภายใตความตกลง GATT เนื่องจาก
แตละประเทศอาจกําหนดวิธีการผานแดนในประเทศของตนแตกตางกันอาจทําใหไมสะดวก จึงจําเปน
ตองจัดทําบันทึกความเขาใจใหรับรูเขาใจตรงกัน เชน ตองผานแดนภายใตจุดผานแดนที่ตกลงกําหนดกันไว
ตามบันทึก แต GATT ไมไดกําหนดไว สวนหลักปฏิบัติตามแนวทางของ GATT ที่ตกลงกันไวก็ยังคงไว
ตามแนวทางเดิม เชน ตองไมไปเปดตรวจสินคาผานแดน เพราะสินคาผานแดนไมใชเปนสินคาของประเทศไทย
เปนเพียงสินคาที่อํานวยความสะดวกใหผานแดนไปเทานั้น ไมไดมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการกําหนดพิกัด
อัตราภาษีศุลกากรที่มีผลโดยตรงตอราคาสินคาหรือการจํากัดปริม าณการนําเขาสินคาที่สงผลกระทบ
ตอการคาเสรีอยางกวางขวาง อันจะสงผลกระทบตอโครงสรางใหญทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ หรือกอผล
ต อ การค า การลงทุ น ในระดั บ ชาติ รวมถึ ง ไม ไ ด มี ห ลั ก เกณฑ ใ นการผ า นแดนของสิ น ค า ที่ แ ตกต า ง

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๗ ก

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

หรือนอกเหนือไปจากพันธกรณีที่ประเทศไทยและประเทศกัมพูชามีอยูแลวตามขอ ๕ ของความตกลงทั่วไป
วาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) แตประการใด
จึงทําใหเกิดความมั่นใจและคาดหมายไดตอนักลงทุน ของทั้ง สองประเทศ ทั้ง ยังเปน การชว ยสงเสริม
และอํ า นวยความสะดวกให กั บ การขนส ง สิ น ค า ผ า นแดนระหว า งประเทศไทยกั บ ประเทศกั ม พู ช า
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเปนการสงเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนยกลางดานโลจิสติกส
ของภูมิภาค สอดคลองกับ นโยบายของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่มุงพัฒ นาพื้น ที่ชายแดนและสง เสริม
ความเชื่อมโยงระหวางกันและจะเปนประโยชนตอความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา
ในภาพรวม อีกทั้งประเทศไทยก็มีพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุวัติการพันธกรณีดังกลาว
เรียบรอยแลว ซึ่งภายหลังการลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว กรมศุลกากรมีอํานาจในการออกระเบียบ
หรืออนุบัญญัติใด ๆ เพื่อกําหนดพิธีการศุลกากรใหสอดคลองกับเจตนารมณแหงการกําหนดใหการผานแดน
ทางบกจะกระทําไดภายใตความตกลงระหวางประเทศตามพระราชบัญญัตศิ ุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒
ดังนั้น รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวจึงเปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีที่ไมไดมีผลกระทบ
ตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา รางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคา
ระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา
เปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม ที่ไมไดมีผลกระทบ
ตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง จึงไมตอง
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

