เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๕๕/๒๕๕๖
วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
ประเด็นที่สอง การแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม และมีลักษณะ
เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
ความเห็น
มีประเด็นพิจารณาเบื้องตนวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ หรือไม ในคดีนี้ผูรองใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ โดยอางวา
ผูถูกรองซึ่งเปน สมาชิกรัฐ สภาไดใชสิทธิแ ละเสรีภาพในการแกไ ขเพิ่ม เติมรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐
โดยผูถูกรองที่ ๑ ไดจงใจสั่งปดการอภิปรายในการประชุมรวมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามที่ มี ผู เ สนอญั ต ติ ข อป ด อภิ ป รายทั้ ง ที่ ยั ง มี เ วลาเพื่ อ อภิ ป รายอี ก กว า ๘ ชั่ ว โมง
มีการกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติที่ขัดตอการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งเปนการปฏิบัติหนาที่
ไมเปนกลาง รวมทั้งสมาชิกรัฐสภาผูถูกรองไดพิจารณาและลงมติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทีละวรรค
มิไดลงมติเรียงตามลําดับมาตราตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๔) วรรคสอง และการแกไขเพิ่มเติม
ขอความของรางรัฐธรรมนูญเปนการเพิ่มอํานาจและเปดชองใหฝายบริหารทําหนังสือสัญญาที่อาจมีผลตอ
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศ มีผลกระทบตอความมั่นคงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมอยางกวางขวาง
โดยมีเจตนารมณที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของรัฐสภา มีผลใหฝายบริหารมีอํานาจเพิ่มมากขึ้น จึงเปน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

การกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ นั้น เห็นวา ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๕
(สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทรที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมรัฐสภาไดลงมติในวาระที่สามรางรัฐธรรมนูญ
แหง ราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่ม เติม มาตรา ๑๙๐)
โดยเห็นชอบที่จะใหรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดังกลาวออกใชเปนรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๙๑ (๖)
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ในขณะที่อยูระหวางนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
เพื่อพระมหากษัต ริยทรงลงพระปรมาภิไ ธยตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๕๐ ผูรองไดยื่นคํารองขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวากระบวนการพิจารณาและเนื้อหาขอความของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
เปนการกระทําที่ฝาฝนรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ หรือไม ซึ่งพนขั้นตอนการกระทําของ
สมาชิกรัฐสภาแลว ศาลรัฐธรรมนูญไมอาจมีคําสั่งใหสมาชิกรัฐสภาเลิกการกระทําดังกลาวได เนื่องจาก
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ - ๒๒/๒๕๕๕ ไดวางแนวบรรทัดฐานไววา ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่ง
ใหเลิกการกระทําทีอ่ าจเปนการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดนั้น การกระทําดังกลาวจะตองกําลัง
ดําเนินอยูและยัง ไมบังเกิดผลศาลรัฐ ธรรมนูญ จึงจะมีคําวินิจฉัยสั่ง ใหเลิกการกระทํานั้นได หาไมแลว
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง นี้ จะพนวิสัยไมสามารถใชบังคับได
ประกอบกับกอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยนายกรัฐมนตรีไดนํารางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยแลว กรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญ
ไมอาจพิจารณาวินิจฉัยวาการกระทําใดเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง เพื่อสั่งการให
ผูถูกรองเลิกการกระทําใดไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง จึงเห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญไมควร
รับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
อยางไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเสียงขางมากไดรับคํารองไวพิจารณาวินจิ ฉัยแลวจึงพิจารณา
วินิจฉัยประเด็นตามคํารอง ดังนี้
กรณี เ ห็ น สมควรพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ในประเด็ น การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาของร า งรั ฐ ธรรมนู ญ
แหง ราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่ม เติมมาตรา ๑๙๐)

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๑๐๔
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ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม และมีลักษณะเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่ง มิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไ วในรัฐ ธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ หรือไม
เสียกอน
คําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไววา รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสาระสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันของประชาชน
ชาวไทย ในการธํารงรักษาไวซึ่งเอกราชและความมั่นคงของชาติ การทํานุบํารุงรักษาศาสนาทุกศาสนา
ใหสถิต สถาพร การเทิดทูน พระมหากษัต ริยเปน ประมุขและเปนมิ่งขวัญ ของชาติ การยึดถือระบอบ
ประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนวิถีทางในการปกครองประเทศ การคุม ครอง
สิทธิแ ละเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรว มในการปกครองและตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม การกําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝายนิตบิ ัญญัตแิ ละฝายบริหาร
ใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้งใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่น
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยสุจริตเที่ยงธรรม
สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ เปนบทบัญญัติ
ที่ใหฝายบริหารมีอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศ
หรือกับองคการระหวางประเทศ แตเนื่องจากในการทําหนังสือสัญญาของฝายบริหารในฐานะผูแทนของ
รัฐกับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศ เมื่อฝายบริหารแสดงเจตนาใหความยินยอมเพื่อผูกพัน
ตามหนังสือสัญญาและมีผลใชบังคับตามหนังสือสัญญาแลว ยอมมีผลผูกพันรัฐ ไมวาจะเปนฝายบริหาร
ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ ตองผูกพันตามหนังสือสัญญา ดังนั้น หนังสือสัญญาที่มีความสําคัญ
และมีผลกระทบตออํานาจอธิปไตยของรัฐ รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติใหหนังสือสัญญาดังตอไปนี้ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภากอนที่ฝายบริหารจะแสดงเจตนาใหความยินยอม กลาวคือ (๑) หนังสือสัญญา
ที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือ เขตอํ านาจ (๒) หนั งสือสั ญญาที่ มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้น ที่
นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ (๓) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา
(๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง และ
(๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๑๐๕
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เพื่อใหฝายนิติบัญญัติเขามาตรวจสอบถวงดุลฝายบริหารในการทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือ
องคการระหวางประเทศวาหนังสือสัญญาดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
หรือไม รวมทั้งยังใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนโดยใหฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี
ใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนการดําเนินการทําหนังสือสัญญา และ
เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาดังกลาวแลวกอนทีจ่ ะแสดงเจตนาใหมผี ลผูกพัน คณะรัฐมนตรีหรือฝายบริหาร
ตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญา และในกรณีที่การปฏิบัตติ ามหนังสือสัญญา
ดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ฝายบริหารหรือ
คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการแกไขเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบนั้นอยางรวดเร็ว เหมาะสมและเปนธรรม
การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รา งรั ฐ ธรรมนู ญ โดยยกเลิ กมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่บัญญัติใหกอนการดําเนินการทําหนังสือสัญญากับนานา
ประเทศหรือองคการระหวางประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน และตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น และใหคณะรัฐมนตรี
เสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบดวยนั้น การแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญดังกลาว
เปนการจํากัดสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารและการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่รัฐธรรมนูญรับรองไว เพราะการใหประชาชนที่จะเขามามีสวนรวมในกระบวนการทําหนังสือ
สัญญายอมเปนประโยชนตอฝายบริหารและแสดงออกถึงความโปรงใสและธรรมาภิบาลของฝายบริหาร
รวมทั้งฝายบริหารจะไดรับทราบขอมูลของประชาชนและภาคเอกชน เพื่อนําไปวิเคราะหและกําหนด
เงื่อนไขตอรองกับประเทศคูสัญญาไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
สวนการที่ฝายบริหารไมตองเสนอกรอบการเจรจากอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญาตอฝายนิติบัญญัติ
หรือ รัฐ สภา ก็เ ปน การตั ด อํา นาจของฝายนิติ บัญ ญัติ ในฐานะผู แ ทนปวงชนชาวไทยที่จ ะพิ จารณาให
ความเห็นชอบกรอบการเจรจาของหนังสือสัญญาเพราะการใหผูแทนปวงชนชาวไทยเขามามีสวนรวม
ตั้งแตเริ่มตรวจสอบการเจรจากอนทําหนังสือสัญญายอมทําใหฝายบริหารไดขอมูลและความคิดเห็นที่เปน
ประโยชนจากผูแทนปวงชนชาวไทย การแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ จึงเปนการกระทํา
เพื่อจํากัดสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนและตัดอํานาจของรัฐสภาเพื่อใหฝายบริหารมีอํานาจเพิ่มมากขึ้น
ในการทําหนังสือสัญญา อันเปนการขัดหรือแยงตอหลักการแบงแยกอํานาจที่มีดุลยภาพและประสิทธิภาพ
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ตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ สวนประเด็นอื่น
พิจารณาวินิจฉัยแลวไมทําใหผลคดีเปลี่ยนแปลงไปอยางใด จึงไมจําตองมีความเห็นในการวินิจฉัยคดี
สวนตนอีกตอไป
อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงเห็นวา การแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ..) พุ ท ธศั ก ราช .... (แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๑๙๐) ขั ด หรื อ แย ง ต อ หลั ก
การแบงแยกอํานาจที่มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

