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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายสุพจน ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๕๕/๒๕๕๖
วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม
ประเด็ น ที่ ส อง การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาของร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม
มีลักษณะเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่หนึ่ง กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) มิชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม
ประเด็นยอยที่หนึ่ง การปดการอภิปรายรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ในวาระที่หนึ่ง
ขั้นรับหลักการ ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
ตามที่ขอเท็จจริงในสํานวนปรากฏวา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมรวมกัน
รัฐสภาเห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม จํานวน ๒ ฉบับ คือ ฉบับแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐
และฉบับแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ ขึ้นมาพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ
รวมไปกับ รางรัฐ ธรรมนูญแกไ ขเพิ่มเติม ฉบับแกไ ขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา โดยให
ออกเสียงลงคะแนนในรางรัฐ ธรรมนูญ แกไขเพิ่มเติมแตละฉบับ และกําหนดใชเวลาอภิปรายทั้ง หมด
๓๘ ชั่วโมง ตามที่คณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาล คณะกรรมการประสานงานพรรครวมฝายคาน
และคณะกรรมการประสานงานวุ ฒิสภา (วิป สามฝาย) ไดต กลงรว มกัน ไว ในการประชุม ดัง กลา ว
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มีการสั่งพักประชุมในเวลา ๒๒.๕๗ นาฬิกา ตอมามีการประชุมตอในเวลา ๐๙.๕๔ นาฬิกา ของวันที่
๒ เมษายน ๒๕๕๖ และไดสั่งพักการประชุมเวลา ๒๒.๐๓ นาฬิกา และดําเนินการประชุมตอในเวลา
๐๙.๓๐ นาฬิกา ของวัน ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ จนกระทั่ง เวลา ๒๓.๔๕ นาฬิกา นายไพบูลย
ซําศิริพงษ สมาชิกวุฒิสภาไดเสนอญัตติเพื่อขอปดอภิปรายขณะที่เหลือเวลาอภิปรายอีกกวา ๘ ชั่วโมง
ซึ่งสมาชิกพรรคประชาธิปตยทักทวงเพื่อขอทําหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหสมบูรณ และชี้แจงวา
ไมสามารถปดอภิปรายได ซึ่งผูถูกรองที่ ๑ ไดสั่งปดอภิปรายและใหสมาชิกรัฐสภาออกเสียงลงคะแนน
มติ ใ นวาระที่ ห นึ่ ง ขั้ น รั บ หลั ก การโดยวิ ธี ก ารเรี ย กชื่ อ ตามลํ า ดั บ อั ก ษรเพื่ อ ให อ อกเสี ย งลงคะแนน
ในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมแตละฉบับ นั้น
เห็นวา การแกไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ เปนเรื่องที่มีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากเปน
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ แมรัฐธรรมนูญจะบัญญัติใหเปนอํานาจของฝายนิติบัญญัติ
ในการพิจารณาแกไขก็ตาม หากแตกระบวนการพิจารณาแกไขในเรื่องที่สําคัญดังกลาว ยอมตองกระทํา
ดว ยความระมั ด ระวั ง ดํา เนิ น การด ว ยความโปร ง ใส คํา นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ป ระเทศชาติ เป น สํ า คั ญ
มิใชมุงแตจะแกไขเพื่อแกปญหาใหฝายบริหารหรือรัฐบาลสามารถทําขอตกลงผูกพันกับนานาประเทศ
ไดสะดวกราบรื่น โดยไมคํานึงถึงการเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภารวมถึงประชาชนสามารถควบคุมตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นไดทุกแงมุม เพื่อใหไดความเห็นที่หลากหลาย อีกทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เสียงขางมากซึ่งเปนเสมือนพวกเดียวกันกับฝายรัฐบาลควรที่จะตองรับฟงและนําความเห็นไปประมวล
ประกอบการแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญเพื่อใหประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชนโดยรวม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เสียงขางมากจะตองรับฟงเสียงขางนอย และ
ไมอาจละเลยสิทธิประโยชนที่จะตองจัดสรรใหแกฝายขางนอยอยางเปนธรรม หากเสียงขางมากใชความ
ไดเปรียบจากการถือเสียงขางมาก กระทําโดยไมรับฟงความคิดเห็นของฝายขางนอย หรือรับฟงความเห็น
เพียงเพื่อใหเปนแบบพิธีเทานั้น การฟงเสียงขางมากโดยไมเคารพตอความเห็นของฝายเสียงขางนอย
ดังกลาว ยอมกลายเปนเผด็จการรูปแบบที่เรียกวา เผด็จการโดยเสียงขางมากหรือเผด็จการทางรัฐสภา
อันเปนรูปแบบของการปกครองซึ่งขัดตอหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย การอภิปรายแสดงความเห็น
ในการบัญญัติกฎหมายเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของสมาชิกรัฐ สภาตามที่รัฐ ธรรมนูญบัญ ญัติไว แมการปด
การอภิปรายจะเปนอํานาจดุลยพินิจของประธานรัฐสภาและเสียงขางมากมีสิทธิที่จะเสนอและลงมติใหปด
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การอภิปรายไดก็ตาม แตการใชดุลยพินิจและการใชเสียงขางมากดังกลาว จะตองไมตัดสิทธิการทําหนาที่
ของสมาชิกรัฐ สภา หรือละเลยไมรับ ฟงความเห็นของฝายขางนอย การรวบรัดปดการอภิปรายและ
ปดประชุมเพื่อใหมีการลงคะแนนเสียง จึงเปนการใชอํานาจหนาที่ไปในทางที่ไมชอบ เอื้อประโยชนแก
ฝายเสียงขางมากโดยไมเปนธรรม อันเปนการขัดตอหลักนิติธรรม การดําเนินการโดยเสียงขางมากเชนนี้
ยอมถือไดวาเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ ดังนั้น การปดอภิปรายรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ
จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง
ประเด็นยอยที่สอง การกําหนดวันแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า ที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น ของรั ฐ สภาเมื่ อ วั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
ไดเห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม จํานวน ๒ ฉบับ คือ ฉบับแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐
และฉบับแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ ขึ้นมาพิจารณาในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ
รวมกั น ไปกั บ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ที่ ม าของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา และให ล งมติ ใ นวาระ
รับหลักการในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมแตละฉบับ ตอมาในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ
๐๒.๐๐ นาฬิกา หลัง จากที่ที่ป ระชุมไดรับ หลักการในวาระที่ห นึ่ง และตั้ง คณะกรรมาธิการพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญ แกไ ขเพิ่มเติมทั้ง ๓ ฉบับ ดังกลาวแลว นายสุร ชัย ชัยตระกูลทอง สมาชิกวุฒิสภา
ไดเสนอญัตติขอใหกําหนดเวลาการแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทั้ง ๓ ฉบับ ภายใน ๑๕ วัน
ตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๖ แตนายอรรถพร พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดเสนอญัตติขอใหกาํ หนดภายใน ๖๐ วัน ภายหลังการอภิปรายประธานรัฐสภาไดตรวจสอบองคประชุม
ปรากฏว า องค ป ระชุ ม ไม ค รบ ประธานจึ ง ได วิ นิ จฉั ย ให กํ า หนดเวลาการแปรญั ต ติ ภ ายใน ๑๕ วั น
ตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๖ ตอมาในการประชุมวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาไดพิจารณาลงมติกําหนดเวลาการแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทั้ง
๓ ฉบั บ ดั ง กล า ว โดยที่ ป ระชุ ม เสี ย งส ว นใหญ มี ม ติ เ ห็ น ด ว ยกั บ กํ า หนดวั น แปรญั ต ติ ๑๕ วั น
นับจากวันที่รัฐสภามีมติรับหลักการรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือนับแตวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖
เปนตนไป นั้น

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

เห็นวา การกําหนดวันแปรญัตติของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม จํานวน ๓ ฉบับ
คือฉบับแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ฉบับแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๘ และ
มาตรา ๒๓๗ และฉบับ แกไ ขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐ ที่ป ระชุมรัฐ สภาไดกําหนดพิจารณาไปในคราว
เดียวกัน เมื่อการแปรญัตติเปนสิทธิของสมาชิกรัฐสภาที่จะเสนอความเห็น การแปรญัตติจึงตองมีเวลา
พอสมควรเพื่อใหสมาชิกผูประสงคจะขอแปรญัตติไดทราบระยะเวลาที่แนนอนในการยื่นขอแปรญัต ติ
อัน เปน สิทธิในการทําหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาภายใตบทบัญ ญัติแหงรัฐ ธรรมนูญ การนับ ระยะเวลา
ในการแปรญัตติ ยอนหลังไปจนทําใหเหลือระยะเวลาขอแปรญัตติเพียง ๑ วัน จึงเปนการดําเนินการ
ที่ร วบรัด ขัด ตอขอ บัง คับ การประชุ ม ของรัฐ สภาและขัด ตอหลักนิติธ รรมตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓
วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง ดังนั้น การกําหนดวันแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๙๐ จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง
ประเด็นที่สอง การแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) มิชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม และมีลักษณะ
เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
ประเด็นยอยที่หนึ่ง กรณีที่ผูถูกรองไดรวมกันพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... โดยไดเพิ่มเติมคําวา “โดยชัดแจง” ลงในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐
วรรคสอง ซึ่งเดิมบัญญัติวา “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ....”
เปน “หนังสือสัญญาใดมีบ ทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้น ที่น อกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศโดยชัดแจง....” นั้น
เห็นวา เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและการตีความของศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๐ จึงเปนบทบัญญัติที่สอดคลองกับหลักการแบงแยกอํานาจตามมาตรา ๓ ซึ่งบัญญัติให
อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรีและศาล กลาวคือ การที่รัฐบาลจะไปลงนามในหนังสือสัญญาใด ๆ อันสงผลกระทบตอ
ความมั่นคงของรัฐหรือผูกพันรัฐ รัฐบาลจําตองนําหนังสือสัญญาดังกลาวมาขอความเห็นชอบของรัฐสภา
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อันประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เพื่อใหเกิดฉันทานุมัติรวมกันวารัฐบาลจะไมใชอํานาจตามอําเภอใจในการเขาทํา
สัญญาระหวางประเทศใหเปนที่เสียหายแกรัฐ และเกิดความชอบธรรมใหกับรัฐบาลในการลงนามดวยวา
การทําสัญญาดังกลาวตั้งอยูบนพื้นฐานความตกลงของประชาชนทั้งประเทศ การที่ผูถูกรองไดรวมกัน
เสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเพื่อจํากัดอํานาจในการตรวจสอบถวงดุลของรัฐสภาอันเปนองคกร
ผูใชอํานาจนิติบัญญัติและเพิ่มอํานาจใหคณะรัฐมนตรีหรือฝายบริหารในการอางความชอบดวยกฎหมาย
ในการทําสัญญาผูกพันประเทศเปนการกระทําที่ขัดตอหลักการแบงแยกอํานาจ ทําใหระบบการแบงแยก
อํ า นาจและระบบควบคุ ม ตรวจสอบเสี ย ดุ ล ยภาพไป รวมทั้ ง เป น การกระทํ า ที่ ขั ด ต อ หลั ก นิ ติ ธ รรม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ อีกดวย
ประเด็นยอยที่สอง กรณีที่ผูถูกรองไดรวมกันพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... โดยแกไขถอยคําของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
ซึ่งเดิมบัญญัติวา “หนังสือสัญญาใด ... มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ
ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ...” เปน “หนังสือสัญญาใดมีบทใหเปดเสรีดานการคา การลงทุน
ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา...” และตัดขอความในวรรคสองและวรรคหาออกไป ซึ่งเดิมรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๐ วรรคห า บั ญ ญั ติ ว า “ให มี ก ฎหมายว า ด ว ยการกํ า หนดประเภท กรอบการเจรจา
ขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ...”
นั้น
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง กําหนดใหหนังสือสัญญา ๕ ประเภท
กลาวคือ (๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง
เขตพื้ น ที่ น อกอาณาเขตซึ่ ง ประเทศไทยมี สิ ท ธิ อ ธิ ป ไตย หรื อ มี เ ขตอํ า นาจตามหนั ง สื อ สั ญ ญาหรื อ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ (๓) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตาม
หนังสือสัญญา (๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อยางกวางขวาง และ (๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของ
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ประเทศอยางมีนัยสําคัญ เปนหนังสือสัญญาที่รัฐบาลจะตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอน ซึ่งหนังสือ
สัญญาประเภทที่ ๔ “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อยางกวางขวาง และประเภทที่ ๕ “หนังสือสัญญาที่มผี ลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณ
ของประเทศอยางมีนัยสําคัญ” ดังกลาว เกิดปญหาในทางปฏิบัติ กลาวคือ เดิมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดใหหนังสือทั้งสองประเภทนั้นไวในความวรรคเดียวกันกับหนังสือสัญญา
ประเภทอื่น ๆ ที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ซึ่งทําใหหนังสือสัญญาประเภทดังกลาวในทุกกรณี
ตองขอความเห็นชอบของรัฐสภากอน ซึ่งสรางความไมยืดหยุนใหกับฝายบริหารและถึงแมรัฐธรรมนูญ
จะไดมีการกําหนดใหมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวได แตเปนเพียงการตรากฎหมายกําหนด
ขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือดังกลาวเทานั้น ซึ่งมีความไมชัดเจนวาจะสามารถตรากฎหมายกําหนด
ประเภทของหนั ง สื อที่ ต อ งผา นความเห็ น ชอบของรั ฐ สภาก อนได ห รือ ไม ดั ง นั้ น ต อมารั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไ ขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ จึงไดมีการแกไ ขเนื้อหา
สาระสําคัญของกฎหมายที่ตราขึ้นในเรื่องนี้ใหชัดเจนในมาตรา ๑๙๐ วรรคหา วากฎหมายที่ตราขึ้นนั้น
สามารถกําหนด “ประเภทและกรอบการเจรจา” ของหนังสือสัญญาดังกลาวได
เมื่ อ พิ จ ารณาจากมู ล เหตุ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให มี ก ารเพิ่ ม เติ ม ประเภทของ “หนั ง สื อ สั ญ ญา
ที่ มี ผ ลกระทบต อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ หรื อ สั ง คมของประเทศอย า งกว า งขวางหรื อ มี ผ ลผู ก พั น
ดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ” ไวในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
มาจากสถานการณและวิธีการทําหนังสือสัญญาของฝายบริหารในชวงที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลใชบังคับอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ฝายบริหารในสมัยนั้นทําความตกลง
เขตการคาเสรี (Free Trade Area Agreements) ในระดับทวิภาคีกับหลายประเทศโดยไมมีการนําเสนอ
ความตกลงดังกลาวตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ ทําใหรัฐสภาไมสามารถพิจารณาความตกลงดังกลาว
ได และโดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อขอบทของความตกลงดังกลาวกําหนดใหความตกลงมีผลผูกพันรัฐที่เขาทํา
ความตกลงโดยการลงนาม (Signature) เพียงเทานั้น ไมตองผานขั้นตอนของการใหสัตยาบันแตประการใด
ทําใหฝายบริหารสามารถเจรจาความตกลงและลงนามไดทันที ดังนั้น การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหหนังสือ
สัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอน จึงเปนการควบคุมและ
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ตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหารไมใหใชอํานาจตามอําเภอใจและโดยประการสําคัญตองเปดเผย
ใหประชาชนรับรู เนื่องจากสัญญาดังกลาวมีความสําคัญอยางมากเพราะจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ชีวิตความเปนอยูของประชาชนโดยรวม การที่ผูถูกรองไดรวมกันพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... โดยแกไขถอยคําของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ซึ่งเดิมบัญญัติวา
“หนังสือสัญญาใด ... มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง
หรื อ มี ผ ลผู ก พั น ด า นการค า การลงทุ น หรื อ งบประมาณของประเทศอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ งได รั บ
ความเห็นชอบของรัฐสภา ...” เปน “หนังสือสัญญาใดมีบทใหเปดเสรีดานการคา การลงทุน ตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา ....” และตัดขอความในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคหา บางสวนออกไป
กลาวคือ ขอความ “ใหมีกฎหมายวาดวยการกําหนดประเภท กรอบเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทํา
หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือ
มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ...” จึงเปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๑๒๒
ประเด็นยอยที่สาม กรณีที่ผูถูกรองไดรวมกันพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... โดยแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเดิมดวยการตัดถอยคําของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม ซึ่งเดิมบัญญัติวา “กอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญา
กับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมี
การรับ ฟงความคิดเห็น ของประชาชน และตองชี้แ จงตอรัฐ สภาเกี่ยวกับหนังสือสัญ ญานั้น ในการนี้
ใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบดวย” ออกไป และแกไขถอยคํา
ในวรรคสี่ ซึ่งเดิมบัญญัติวา “เมื่อลงนามในหนังสือสัญ ญาตามวรรคสองแลว กอนที่จะแสดงเจตนา
ใหมีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น....”
เปน “ใหมีกฎหมายวาดวยการใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญา....” นั้น
เห็น วา รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสี่ กํา หนดวา เมื่ อคณะรั ฐมนตรี ลงนาม
(signature) ในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว กอนการแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตามสนธิสัญญา
(consent to be bound by a treaty) คณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียด
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ของหนังสือสัญญานั้น ยอมแสดงวา รัฐธรรมนูญตองการใหการทําหนังสือสัญญาของคณะรัฐมนตรีเปนไป
อยางรอบคอบมากที่สุด ใหคณะรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบตอรัฐสภาและรับผิดชอบตอประชาชนผูเปน
เจาของอํานาจอธิปไตยของประเทศ จึงกําหนดใหประชาชนซึง่ หมายถึงผูที่อาจไดรับผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบ ไดชวยกันดูรายละเอียดของหนังสือสัญญา ชวยใหขอคิดเห็นซึ่งจะเปนประโยชนตอการพิจารณา
ของรัฐสภาในการใหความเห็นชอบเพื่อแสดงเจตนาใหมีผลผูกพัน และชวยทําใหเกิดความเชื่อมัน่ ไดวาสิ่งที่
ไดเจรจาตกลงกันจะกอใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติโดยรวม และขอสังเกตที่สําคัญคือ รัฐธรรมนูญ
กําหนดใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญากอนที่คณะรัฐมนตรีจะแสดงเจตนา
ใหมีผลผูกพันดวย เนื่องจากหากดําเนินการภายหลัง ยอมไมมีประโยชนในการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนแลว การที่ผูถูกรองไดรวมกันพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... โดยการตัดถอยคําของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม ซึ่งเดิม
บัญญัติวา “กอนการดําเนินการเพื่อทําหนัง สือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
ตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และตองชี้แจง
ต อ รั ฐ สภาเกี่ ย วกั บ หนั ง สื อ สั ญ ญานั้ น ในการนี้ ให ค ณะรั ฐ มนตรี เ สนอกรอบการเจรจาต อ รั ฐ สภา
เพื่อขอความเห็นชอบดวย” ออกไป และแกไขถอยคําในวรรคสี่บางสวน ซึ่งเดิมบัญญัติวา “เมื่อลงนาม
ในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว กอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหประชาชน
สามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น ....” เปน “ใหมีกฎหมายวาดวยการใหประชาชน
สามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญา ....” เปนการกระทําที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๗
เมื่อไดวินิจฉัยในประเด็นที่ห นึ่ง และประเด็นที่สองดัง นี้แลว จึง ไมจําตองวินิจฉัยในประเด็น
อื่นใดอีก เพราะไมมีผลทําใหผลแหงคดีเปลี่ยนแปลงไป
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) และเนื้อหาของการแกไขเพิ่มเติม
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ โดยรางรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ..)
พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ของฝายผูถูกรองมีลักษณะเปนการกระทําเพื่อใหไดมา
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ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ อันเปน
การกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

