สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

¹Ò§¾ÔÁÅ¾ÑªÃ ÍÃÔÂÐ¬Ò¹¡ØÅ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรือ่ ง ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติสง ความเห็นของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑)
ประกอบมาตรา ๒๖๓ วารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ มีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือไม
๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ผูรอง สงความเห็นของนายเจตน ศิรธรานนท สมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ รวม ๓๖ คน เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดมหี นังสือลงวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ เสนอรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ตอผูรองเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ ซึง่ ในคราวประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ครัง้ ที่ ๓๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี
ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. .... ในวาระทีห่ นึง่ แลวลงมติรบั หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา ตอมา
ในคราวประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ครัง้ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เปนพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ที่ ป ระชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ไ ด พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ในวาระที่สอง และลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวในวาระที่สาม และผูรองไดสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ที่ผานความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติใหผูตรวจการแผนดิน
และคณะกรรมการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ พิ จ ารณาว า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ดังกลาวตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม และใหแจงผูรองทราบภายในสิบวันนับแต
วันทีไ่ ดรบั ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ วรรคหา เมือ่ ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวผูต รวจการแผนดิน
และคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญมิไดแจงความเห็นมายังผูรอง
มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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ตอมานายเจตน ศิรธรานนท สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ เห็นวารัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึง่ เปนบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการดํารงตําแหนงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด าํ รงตําแหนง
ในองคกรอิสระ และผูว า การตรวจเงินแผนดิน ซึง่ ดํารงตําแหนงอยูใ นวันกอนวันประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้
โดยแบงออกเปนสองชวงเวลา คือ ในระหวางที่ยังไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้น
ตามมาตรา ๒๖๗ บุคคลดังกลาวยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป โดยการพนจากตําแหนง
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ อันหมายถึงการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยูในเวลา
ทีเ่ ขาสูต าํ แหนง และในกรณีทมี่ พี ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีจ่ ดั ทําขึน้ ตามมาตรา ๒๖๗ แลว
การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ซึ่งคําวา
“ตอไปเพียงใด” นั้น ยอมมีความหมายสองกรณี คือ ใหดํารงตําแหนงอยูตอไปหรือไม หรือใหดํารง
ตําแหนงอยูตอไปอีกเปนระยะเวลาเทาใด คําวา “เพียงใด” นาจะหมายถึงแตเพียงชวงระยะเวลาใด
ระยะเวลาหนึ่งที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๖๗
จะกําหนดไวในบทเฉพาะกาลเทานั้น ไมหมายความรวมถึงการใหบุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงตอไป
จนครบวาระการดํารงตําแหนงทัง้ หมดเทาทีเ่ หลืออยู นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ ไมมบี ทบัญญัตใิ ด
ยกเวนวาไมตองนําคุณสมบัติและลักษณะตองหามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ
มาใชบังคับ ดังนั้น แมจะมีบทบัญญัติใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปไดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของจะไดบัญญัติไวก็ตาม แตก็ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามรัฐธรรมนูญดวย
ดังนั้น การที่รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ....
มาตรา ๕๖ ที่บัญญัติวา “ใหประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนง
อยูใ นวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ ชบงั คับ ยังคงอยูใ นตําแหนงตอไปจนกวา
จะครบวาระตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘ เวนแตกรณีตาม (๓) ในสวนที่เกี่ยวกับการขาด
คุณสมบัติตามมาตรา ๘ มิใหนํามาใชบังคับ” จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ นายเจตน ศิรธรานนท
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ และคณะ จึงเสนอความเห็นตอผูร อ ง เพือ่ ใหผรู อ งสงความเห็นดังกลาว
มายังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓

๑๐๔
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๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจรับคํารองไวพจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒
วรรคหนึ่ง บัญญัติใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรานี้
ใหกระทําเชนเดียวกับพระราชบัญญัติ ซึง่ ตามมาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) บัญญัตใิ หรา งพระราชบัญญัตใิ ด
กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย
ตามมาตรา ๘๑ หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มี จํ า นวนไม น  อ ยกว า หนึ่ ง ในสิ บ ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท า ที่ มี อ ยู  ข องทั้ ง สองสภา เห็ น ว า
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วมี ข  อ ความขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ตราขึ้ น โดยไม ถู ก ต อ ง
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติเห็นวารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
จึงเสนอความเห็นตอผูรอง และผูรองไดสงความเห็นดังกลาวมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) วา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ มีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม กรณีจงึ เปนไป
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๗ วรรคหา มาตรา ๘๑ มาตรา ๑๔๕
และมาตรา ๒๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา บทเฉพาะกาลที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเปนบทบัญญัติท่ียกเวนเนื้อหา
ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งจําเปนตองมีขึ้นเพื่อแกไขปญหาในชวงเปลี่ยนผานระหวางการบังคับใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับกอนกับฉบับปจจุบัน เพื่อใหการบังคับใชรัฐธรรมนูญเปนไปอยางราบรื่นและเหมาะสมกับสภาพ
บานเมืองในระยะเริ่มแรก รวมทั้งเพื่อใหองคกรนั้นสามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ตอไปไดอยางตอเนื่อง โดยมิใหเกิดชองวางอันจะสงผลตอการปฏิบัติหนาที่ตองหยุดชะงัก จนกวา
กลไกที่กําหนดขึ้นใหม หรือใชบังคับนั้นมีความพรอมหรือสามารถดําเนินการได แลวแตกรณี
สําหรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ซึ่งเปน
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีค่ ณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจัดทําขึน้ และสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ
พิจารณาใหความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๗๓ วรรคหนึง่ โดยรางมาตรา ๕๖
มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

บัญญัตวิ า “ใหประธานผูต รวจการแผนดินและผูต รวจการแผนดินซึง่ ดํารงตําแหนงอยูใ นวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ ชบงั คับ ยังคงอยูใ นตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่
กําหนดในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๑๘ เวนแตกรณีตาม (๓) ในสวนที่เกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘
มิใหนาํ มาใชบงั คับ” ซึง่ เปนรางบทเฉพาะกาลวาดวยการดํารงตําแหนงตอไปในชวงเปลีย่ นผานระหวาง
การบังคับใชกฎหมายเดิมทีส่ นิ้ ผลกับกฎหมายใหมทใี่ ชบงั คับ ในสวนของการดํารงตําแหนงตอไปเพียงใด
ของประธานผู  ต รวจการแผ น ดิ น และผู  ต รวจการแผ น ดิ น ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง อยู  ใ นวั น ก อ นวั น ที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใชบังคับตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓
วรรคหนึ่ง และผูแทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติฝายเสียงขางมากไดใหความเห็นยืนยันวา
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาตามบริบทความจําเปนของกฎหมายและหลักนิติธรรมอันเปน
หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแลว ซึ่งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญและผูตรวจการแผนดิน ก็มิได
มีความเห็นวาไมสอดคลองตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ โดยรางบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนด
การดํารงตําแหนงตอไปออกเปนสองสวน คือ
(๑) ระยะเวลาของการดํารงตําแหนงตอไป รางบทบัญญัตนิ กี้ าํ หนดใหประธานผูต รวจการแผนดิน
และผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) คุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ รางบทบัญญัตินี้กําหนดมิใหนําคุณสมบัติบางประการตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัตมิ าใช โดยกําหนดใหประธานผูต รวจการแผนดินและผูต รวจการแผนดินซึง่ ดํารงตําแหนง
อยูใ นวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ ชบงั คับ พนจากตําแหนงดวยเหตุตามมาตรา ๑๘
แตมิใหนํากรณีตาม (๓) ในสวนที่เกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ มาใชบังคับ
เมื่อรางมาตรา ๕๖ เปนเพียงรางบทบัญญัติวาดวยการรับรองสถานะของประธานผูตรวจการ
แผนดินและผูต รวจการแผนดินซึง่ ดํารงตําแหนงอยูใ นวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ใชบังคับใหยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปในชวงเปลี่ยนผานระหวางการบังคับใช
กฎหมายฉบับกอนกับฉบับปจจุบัน เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางราบรื่น รวมทั้งเพื่อให
สามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติตอไปไดอยางตอเนื่อง โดยมิใหเกิดชองวางอันจะสงผล
ตอการปฏิบตั หิ นาทีต่ อ งหยุดชะงัก การกําหนดในรูปแบบของบทเฉพาะกาลดังกลาว จึงเปนไปตามหลัก
นิตธิ รรมทีค่ าํ นึงถึงเหตุผล ความจําเปน ความเหมาะสม และเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแลว
โดยการกํ า หนดรู ป แบบดั ง กล า วของผู  ต รวจการแผ น ดิ น ก็ อ าจมี ค วามแตกต า งจากรู ป แบบของ
องคกรอิสระอื่นได
สวนขอทีว่ า รางมาตรา ๕๖ ทีก่ าํ หนดใหยกเวนการนํามาตรา ๘ มาใชบงั คับ ซึง่ เปนคุณสมบัติ
ของผูต รวจการแผนดินทีส่ อดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๘ มีผลใหรา งมาตราดังกลาวมีขอ ความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนั้น เห็นวา เปนกรณีที่รฐั ธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติให
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติเปนผูก าํ หนดการดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดของผูด าํ รงตําแหนงตามบทบัญญัติ
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ของรัฐธรรมนูญ ถือไดวา รัฐธรรมนูญไดมอบอํานาจใหสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติเปนผูพ จิ ารณากําหนด
การดํารงตําแหนงตอไปของผูดํารงตําแหนงดังกลาว โดยที่รัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติเรื่องระยะเวลา
ในการปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไป หรือการพนจากตําแหนง รวมถึงเหตุยกเวนคุณสมบัตขิ องบุคคลดังกลาวไว
โดยเฉพาะ ดังนั้น การที่รางมาตรา ๕๖ กําหนดการยกเวนคุณสมบัติบางประการตามรัฐธรรมนูญ
จึงมิใชกรณีที่รางมาตรา ๕๖ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแตอยางใด
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
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๑/๒๕๖๐ วันที่ ๕๒๐กันธัยายน
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๖๐
นวาคมพุทพุธศั
ทธศักราช
กราช๒๕๖๐
๒๕๖๐

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรื่อง คณะรัฐมนตรีขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
วรรคหา วารางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากร
แหงราชอาณาจักรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา
เปนหนังสือสัญญาเกีย่ วกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม
ทีต่ อ งไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
หรือไม
๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
คณะรัฐมนตรี ผูร อ ง สงเรือ่ งเพือ่ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
วรรคหา โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
กระทรวงการคลังไดเสนอรางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากร
แหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา (ซึ่งตอไปเรียกวา
รางบันทึกความเขาใจฯ) ขอใหคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาใหความเห็นชอบและอนุมตั ใิ หอธิบดีกรมศุลกากร
เปนผูล งนามในรางบันทึกความเขาใจฯ นัน้ โดยมีหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
วารางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวเขาลักษณะเปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ แตโดยที่
เนือ้ หาของรางบันทึกความเขาใจฯ นัน้ เปนการกําหนดแนวทางในการดําเนินการเกีย่ วกับการผานแดน
ของสินคาทางบก ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเสรีภาพในการผานแดนตามขอ ๕ ของความตกลงทั่วไปวาดวย
ภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) และขอ ๑๑
ของความตกลงทัว่ ไปวาดวยการอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation Agreement – TFA)
ในกรอบองคการการคาโลกทีป่ ระเทศไทยเปนภาคี จึงมีปญ
 หาวารางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวเขาขาย
เปนหนังสือสัญญาเกีย่ วกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม หรือไม ซึง่ หากเปนเชนนัน้
จะถือเปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ทีจ่ ะตองไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภา
หรือไม
คณะรัฐมนตรีเห็นวาเพือ่ ใหประเด็นปญหาเรือ่ งนีม้ แี นวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนถูกตองตรงกัน และเพือ่ เปน
บรรทัดฐานใหแกฝายบริหารและผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องในลักษณะดังกลาว
จึงไดเสนอเรือ่ งตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคหา วารางบันทึก
ความเขาใจฯ เปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม
ที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง หรือไม
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๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองนีไ้ วพจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคหา หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ตามคํารองเปนกรณีที่คณะรัฐมนตรีสงเรื่องเกี่ยวกับปญหาวารางบันทึก
ความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากร
และสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชาเปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม ที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
หรือไม ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคหา บัญญัติวา เมื่อมีปญหาวาหนังสือสัญญาใดเปนกรณี
ตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม คณะรัฐมนตรีจะขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยก็ได กรณีจงึ เปนไป
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคหา ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะรับไวพจิ ารณาวินจิ ฉัยได ศาลจึงมีคาํ สัง่
รับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยและเพื่อประโยชนแกการพิจารณา
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญไดกําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง รางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากร
แหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชา เปนหนังสือสัญญา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ หรือไม
พิเคราะหแลวเห็นวา คําวา “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ ยังคงหลักการตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๔ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยใหความหมายไวแลวในคําวินจิ ฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๒
คําวินจิ ฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๓ และคําวินจิ ฉัยที่ ๖ - ๗/๒๕๕๑ วา หมายถึงความตกลงระหวางประเทศทุกประเภท
ที่จัดทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศในรูปแบบที่เปน
ลายลักษณอกั ษร โดยมีเจตนากอใหเกิดพันธะผูกพันทางกฎหมายและอยูภ ายใตบงั คับของกฎหมาย
ระหวางประเทศไมวาจะถูกบันทึกไวในเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่เกี่ยวพันกัน และไมวา
จะเรียกชื่อวาอยางไร อันเปนความหมายที่ตรงกันกับคําวา “treaty” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา
วาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา
ระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖
สําหรับรางบันทึกความเขาใจวาดวยการผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทย
และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแหงราชอาณาจักรกัมพูชานี้ แมจะระบุชอื่ วาเปนการจัดทําขึน้ ระหวาง
หนวยงานระดับกรมของทัง้ สองประเทศ แตเมือ่ พิจารณาจากผูม อี าํ นาจลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ
ทีเ่ ปนการลงนามในฐานะผูแ ทนของรัฐบาล และกระทรวงการคลังไดขอใหคณะรัฐมนตรีอนุมตั ใิ หอธิบดี
กรมศุลกากรเปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ โดยขอใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือ
มอบอํานาจเต็ม (Full Powers) แสดงใหเห็นวามีความประสงคจดั ทํารางบันทึกความเขาใจฯ ในระดับ
รัฐบาล ดังนั้น รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวจึงมีลักษณะเปนความตกลงระหวางประเทศที่เปน
ลายลักษณอกั ษรซึง่ จัดทําขึน้ ระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา โดยรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว
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๑/๒๕๖๐ วันที่ ๕๒๐กันธัยายน
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๖๐
นวาคมพุพุทธศั
ทธศักราช
กราช๒๕๖๐
๒๕๖๐

มีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหภาคีแตละฝายจะตองอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา
ผานแดนอันเปนการกําหนดสิทธิและหนาที่ใหภาคีแตละฝายตองปฏิบัติ แสดงถึงเจตนาที่จะ
กอใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหวางกันภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ จึงเขา
ลักษณะเปน “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
ประเด็นที่สอง รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว เปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม หรือไม
พิเคราะหแลวเห็นวา “การคาเสรี” (Free Trade) เปนแนวคิดทางเศรษฐศาสตร หมายถึง
การซือ้ ขายสินคาและบริการระหวางประเทศโดยไมมกี ารเก็บภาษีศลุ กากรและการกีดกันทางการคาอืน่ ๆ
รวมไปถึงการเคลือ่ นยายแรงงานและทุนขามเขตแดนระหวางประเทศโดยอิสระ เปนสภาวะของการคา
ระหวางประเทศที่ปราศจากอุปสรรคทางการคาในทุกรูปแบบ และในทางวิชาการ “การคาเสรี”
ระหวางประเทศ หมายถึงการนําเขาและสงออก ตลอดทั้งการผานแดนของสินคาหรือบริการ
ระหวางรัฐที่ปราศจากหรือขจัดการกีดกันทางการคาในรูปแบบตาง ๆ ใหมากที่สุด เชน การกีดกัน
ทางการคาในรูปแบบของภาษีศุลกากร (tariffs) การกําหนดปริมาณการนําเขา (quotas) การอุดหนุน
(subsidies) หรือการกีดกันในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งนี้ การขจัดการกีดกันทางการคาดังกลาวจะตองกระทํา
บนพืน้ ฐานทีเ่ ทาเทียมกัน โปรงใส และไมเลือกปฏิบตั ริ ะหวางรัฐ สําหรับคําวา “หนังสือสัญญาเกีย่ วกับ
การคาเสรี” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม มีความหมายกวางกวาหนังสือสัญญากอตั้ง
“เขตการคาเสรี” ซึ่งเปนเพียงมิติหนึ่งของการคาเสรีโดยเปนมาตรการหนึ่งในการบรรลุถึงการคาเสรี
และการคาเสรีมิไดมีความหมายจํากัดอยูที่การเปดตลาดการคาเสรีใหแกกันและกัน โดยยกเวนหรือ
ลดหยอนภาษีอากร รวมทั้งการขจัดอุปสรรคอื่น ๆ ใหแกการนําเขาหรือสงออกสินคาหรือบริการไปสู
ตลาดในประเทศทีเ่ ปนภาคีสมาชิกของเขตการคาเสรีเทานัน้ หากแตยงั มีความหมายรวมถึงการดําเนินการ
ในดานตาง ๆ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับภาษีอากรและไมเกีย่ วกับภาษีอากร เพือ่ ใหเกิดความสะดวกและประสิทธิภาพ
แกการประกอบธุรกิจการคาพาณิชยและการลงทุนระหวางประเทศในภาพรวมใหเปนไปไดอยางเสรี
และเปนธรรมมากที่สุด
สําหรับรางบันทึกความเขาใจฯ นีม้ สี าระสําคัญเปนการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา
ผานแดน โดยไมทาํ ใหเกิดความลาชาในขัน้ ตอนการผานแดน สินคาทีด่ าํ เนินพิธกี ารศุลกากรสําหรับ
การผานแดนสินคาจะไมตอ งชําระคาภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรหรือระเบียบปฏิบตั ขิ องประเทศ
ทีม่ กี ารผานแดน เมือ่ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายศุลกากรและระเบียบของประเทศทีม่ กี ารผานแดน นอกจาก
คาธรรมเนียมหรือภาระที่เกี่ยวของกับการขนสงหรือบริการอื่น ๆ ที่จัดไวให และใหสินคาผานแดน
จะตองเปนไปตามขอหามหรือขอกํากัด ซึ่งกําหนดโดยขอตกลงระหวางประเทศภาคีทั้งสองฝาย
มีขอ ผูกพัน หรือตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานของศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมัน่ คงของสังคม การปกปอง
คุณคาทางศิลปะ ประวัตศิ าสตร หรือคุณคาทางโบราณคดีของชาติ หรือขอหามขอกํากัดเกีย่ วกับสินคา
ผานแดนของประเทศที่มีการผานแดน
เมื่อรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวกําหนดใหภาคีแตละฝายจะตองอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคาผานแดน ซึ่งการผานแดนสินคาเปนปจจัยหนึ่งในการอํานวยความสะดวก

๑๑๐
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ดานการขนสงสินคาระหวางประเทศ สอดคลองกับขอ ๕ ของ GATT และขอ ๑๑ ของ TFA ทีก่ าํ หนดให
ประเทศภาคีตอ งใหอสิ ระในการผานแดนสินคากับประเทศอืน่ ๆ อยางเทาเทียม อันแสดงถึงวัตถุประสงค
ทีจ่ ะสรางเสริมและขยายความรวมมือในทางเศรษฐกิจและการคาระหวางสองประเทศบนหลักการ
ของความเทาเทียมและผลประโยชนรวมกัน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศ ลดอุปสรรค
ในทางการคาระหวางประเทศ รางบันทึกความเขาใจฯ นี้จึงเปนหนังสือสัญญาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การผานแดนของสินคาระหวางประเทศทีม่ งุ ขจัดการกีดกันทางการคา อันเปนลักษณะของการคาเสรี
ดังนั้น รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวจึงเปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม
ประเด็นที่สาม รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว เปนหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบตอ
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา หรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง หรือไม
พิเคราะหแลวเห็นวา โดยหลักการของรัฐธรรมนูญที่ผานมา การทําหนังสือสัญญาระหวาง
ประเทศเปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยที่ทรงใชผานทางคณะรัฐมนตรี ดังนั้น คณะรัฐมนตรี
ในฐานะฝายบริหารจึงมีอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น
กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ เวนแตในกรณีท่ีเปนหนังสือสัญญาที่มีความสําคัญ
อันสมควรจะตองใหรฐั สภาในฐานะฝายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ดพจิ ารณาใหความเห็นชอบเสียกอน ซึง่ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ไดกําหนดใหหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
มี ๔ ประเภท คือ (๑) หนังสือสัญญาทีม่ บี ทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาทีม่ บี ทเปลีย่ นแปลง
เขตพื้ น ที่ น อกอาณาเขตซึ่ ง ประเทศไทยมี สิ ท ธิ อ ธิ ป ไตยหรื อ มี เขตอํ า นาจตามหนั ง สื อ สั ญ ญาหรื อ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ (๓) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไป
ตามหนังสือสัญญา และ (๔) หนังสือสัญญาอืน่ ทีอ่ าจมีผลกระทบตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
การคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง ดังนัน้ การพิจารณาวาหนังสือสัญญาอืน่ ทีอ่ าจมีผล
กระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง
ซึง่ จะตองไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม นัน้ จึงตองพิจารณาเนือ้ หาสาระของหนังสือสัญญา
ดังกลาววาอาจสงผลกระทบตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศ
อยางกวางขวางหรือไม ตามวรรคสอง อีกดวย เนื่องจากหลักการใชและการตีความรัฐธรรมนูญนั้น
นอกจากจะถือตามลายลักษณอักษรหรือตามถอยคําของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแลว จําเปน
จะตองคํานึงถึงเจตนารมณท่ีแทจริงของรัฐธรรมนูญ และประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและ
ความผาสุกของประชาชนโดยรวมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง อีกดวย เมื่อการปรับปรุง
มาตรา ๑๗๘ มีเจตนารมณเพือ่ แกปญ
 หาเกีย่ วกับการตีความตามรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ ซึง่ ทําให
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติงานไดยากและทําใหจะตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
เกือบทุกกรณี การใชและการตีความมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน จึงจําตองเปนไป
ในทิศทางใหการแกปญหาดังกลาวบรรลุผล กลาวคือ หากถือวาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี
ตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสาม เปนหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๐
กราช
๓/๒๕๖๐ วัวันนทีที่ ่ ๕๒๐กันธัยายน
นวาคมพุทพุธศั
ทธศั
กราช๒๕๖๐
๒๕๖๐

สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามความในวรรคสอง ทุกกรณี โดยไมตอ ง
พิจารณาระดับของผลกระทบแลวจะทําใหหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีทุกฉบับตองนําเขา
ขอรับความเห็นชอบของรัฐสภา อันจะเปนการเพิ่มภาระและอุปสรรคแกการทําความตกลงระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวกับการคาเสรียิ่งกวาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
เมื่อรางบันทึกความเขาใจฯ นี้เปนเพียงความตกลงที่ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
ทําความตกลงกันในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการ
ขนสงสินคาผานแดนภายใต GATT เพื่อใหการขนสงสินคาผานแดนเปนไปโดยสะดวกมากยิ่งขึ้น
และเพื่อทําใหประเทศทั้งสองมีความเขาใจในวิธีการและหลักปฏิบัติที่ตรงกันเทานั้น ไมไดมีเนื้อหา
สาระที่เกี่ยวกับการกําหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรที่มีผลโดยตรงตอราคาสินคาหรือการจํากัด
ปริมาณการนําเขาสินคาทีส่ ง ผลกระทบตอการคาเสรีอยางกวางขวาง อันจะสงผลกระทบตอโครงสราง
ทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจหรือสงผลตอการคาการลงทุนในระดับชาติ รวมถึงไมไดมีหลักเกณฑ
ในการผานแดนของสินคาที่แตกตางหรือนอกเหนือไปจากพันธกรณีที่ประเทศไทยและประเทศ
กัมพูชามีอยูแลวตามขอ ๕ ของ GATT แตประการใด อีกทั้งการยกเวนภาษีศุลกากรสินคาผานแดน
ก็เปนไปตามหลักการและขอผูกพันเดิมภายใต GATT ประกอบกับประเทศไทยก็มีพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุวัติการพันธกรณีดังกลาวแลว นอกจากนี้ผลที่จะเกิดขึ้นจากรางบันทึก
ความเขาใจฯ ดังกลาว คือ จะทําใหเกิดความมั่นใจและคาดหมายไดตอนักลงทุนของทั้งสองประเทศ
และเปนการสงเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนยกลางดานโลจิสติกสของภูมิภาค ทั้งยัง
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่มุงพัฒนาพื้นที่ชายแดนและสงเสริมความเชื่อมโยง
ระหวางกันและจะเปนประโยชนตอความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาในภาพรวม
ดังนั้น รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวจึงเปนหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรีที่ไมมีผลกระทบ
ตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยวา รางบันทึกความเขาใจวาดวย
การผานแดนสินคาระหวางกรมศุลกากรแหงราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิต
แหงราชอาณาจักรกัมพูชา เปนหนังสือสัญญาเกีย่ วกับการคาเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม
แตไมเปนหนังสือสัญญาทีอ่ าจมีผลกระทบตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุน
ของประเทศอยางกวางขวาง จึงไมตอ งไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๘
วรรคสอง
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