สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ไธยพระมหากษั
สําในพระปรมาภิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตริย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินจิ ฉัสํยาทีนั่ ก๑๑/๒๕๔๒
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พ.ศ. ๒๕๔๒
เรื่อง ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาหนังสือแจงความจํานงขอรับ
ความชวยเหลื
น ที่รัฐบาลมีไปถึกางกองทุนการเงิสํานนัระหว
างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อทางวิชาการและการเงิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแหง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วรรคสองสํหรื
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ราชอาณาจั
กรไทย มาตรา ๒๒๔
ไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีประธานรั
กา
านัมกคี งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๑ เรืสํ่อานังคณะกรรมการ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฐสภา สํได
าํ รองลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติขอใหประธานรัฐสภาเสนอความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญ
สํานนัิจกฉังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านงขอรับความช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พิจารณาวิ
ยวา หนังสือแจงความจํ
วยเหลือทางวิชาการและการเงิ
น ที่รัฐบาล
มีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ เปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง
โดยประธานรัฐสภาเห็นวาเปนการโต
แยงเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ จึงอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสนอเรื่องพรอมความเห็นดังกลาวมาเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ขอเท็จจริงตามคํารองของประธานรัฐสภา สรุปไดวา พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร และคณะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๒๖ คน ไดเขาชื่อ
รองขอตอประธานวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๔ เพือ่ ใหวฒ
ุ สิ ภามีมติตามมาตรา ๓๐๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถอดถอน นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี และนายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังออกจากตําแหนสํางนัโดยกล
าวหาวามีพฤติการณสอวาจงใจใชสํอานัํากนาจหน
าที่ขัดตอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง เนื่องจากรัฐบาลไดมีหนังสือแจงความจํานงถึงกองทุนฯ
โดยมิไดสํราบั นัความเห็
นชอบของรัฐสภากาประธานวุฒสํิสาภาได
สงคํารองขอถอดถอนดั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งกลาวไปยัง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการซึ่งทําหนาที่เปน
คณะกรรมการปองกั
จริตแหงชาติ ตามรั
๓๒๑ เพื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานและปราบปรามการทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดําเนินการไตสวนตามมาตรา ๓๐๕ ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เห็นวา มีสํปานัระเด็
นที่ตองพิจารณาเบื้อกงต
ความจํานงทีร่ ฐั บาลมีไกปถึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นวา หนังสืสํอาแจ
นักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งกองทุนฯ
เปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔
วรรคสอง หรือไม และโดยที
่ประเด็
้มีความเห็นขัดแยงระหว
ับสมาชิก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานันกนีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างคณะรัฐมนตรี
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สภาผูแทนราษฎร รวม ๑๒๖ คน เปนปญหาขอโตแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ
ตามรัฐธรรมนู
ญ มาตรา ๒๖๖ จึงเสนอเรื
นดังกลาวมาเพื่อศาลรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่องพรอมความเห็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย
ตองพิจารณาในเบื้องตกนา วาการที่ประธานรั
ฐสภาเสนอเรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตามคํ
กา ารองมีประเด็
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยนั้น เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือไม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ บัญญัติวา "ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หนาที่ขององคกรตกาาง ๆ ตามรัฐธรรมนู
ญ ใหองคกรนั้นหรือประธานรั
ฐสภาเสนอเรื
่องพรอม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย" ดังนั้นการที่ประธานรัฐสภาไดเสนอเรื่อง
พรอมความเห็
นเพื่อศาลรัฐธรรมนูญกพิา จารณาวินิจสํฉัายนักโดยเห็
นวากรณีมีปญหาข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอโตแยงเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ จึงเปนการเสนอตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ เพราะ
กรณีดังกลาวมีปญหาเกี
ฐมนตรีทําหนังสือแจ
นฯวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ยวกับการที
สํานั่คกณะรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กางความจํานงไปยั
สํานังกกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หนังสือแจงความจํานงดังกลาว เปนหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีจะตองนําเสนอเพื่อขอรับ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ มาตราสํา๒๒๔
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ
ความเห็สํนาชอบของรั
ฐสภา ตามรัฐธรรมนู
วรรคสอง หรือไม ศาลรั
เห็นวามีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแลวและเปนไปตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ มาตรา
สํานั๒๖๖
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นิจฉัย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บทบัญญัติของรัฐธรรมนู
จึงรับเรื่องไวพิจารณาวิ
เพื่อประโยชนแหงการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญอาศัยอํานาจตามความ
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วาการกระทรวงการคลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในรัฐธรรมนู
มาตรา ๒๖๕ ใหรัฐมนตรี
ง รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย สงเอกสารทีเ่ กีย่ วของในเรือ่ งนี้ รวมทัง้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปดโอกาสใหผเู กีย่ กวขา อง คือฝายรัสํฐานับาลและฝ
าย พลเอก ชวลิกตา ยงใจยุทธ กัสํบาคณะ
รวม ๑๒๖ คน กา
ไดสงเอกสารและความเห็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ซึง่ ทัง้ สองฝายไดชแ้ี จงและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญไดออกนั
สํา่งนัพิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สงเอกสารแล
ว นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนู
จารณาโดยเปดเผยเพื่อกฟา งคําแถลงของ
ผูเ กีย่ วของ ซึ่งทั้งฝายรัฐบาลและฝาย พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ตางมอบหมายใหผแู ทนมาแถลง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และยื่นคําแถลงเปนกาหนังสือดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอเท็จจริงจากเอกสารที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวงการตางประเทศ และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยสงตอศาลรัฐธรรมนูญ สรุปไดวา
กองทุนการเงินระหวางประเทศ เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ประชุมวาดวยการเงินและการคลังของสหประชาชาติ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหเกิดความรวมมือ
ทางการเงินระหวางประเทศและขยายการพาณิชยระหวางประเทศ กองทุนฯไดมขี อ ตกลงระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สมาชิก เรียกวา "ขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ" (Articles of Agreement of
The International กMonetary
Fund)
ง่ มีผลใชบงั คับตัง้ แตเกดืาอนธันวาคม พ.ศ.
๒๔๘๘ ความใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักซึงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ ขอ ๙ มาตรา ๒ (Article IX Section ๒) กําหนด
กา ความสามารถในการทํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอจําหนายซึ่ง
ใหกองทุสํนาฯนักเปงานคณะกรรมการกฤษฎี
นนิติบุคคลเต็มรูปและมี
าสัญญา ไดมาหรื
อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยอกี ทัง้ ดําเนินกระบวนการทางกฎหมายได กองทุนฯจึงเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา างประเทศสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
"องคการระหวางประเทศ"
ทีถ่ อื เปสํานนันิกตงานคณะกรรมการกฤษฎี
บิ คุ คลตามกฎหมายระหว
ขอตกลงวาดวยกองทุนฯมีมาตรการใหความชวยเหลือแกรฐั สมาชิกทีม่ ปี ญ
 หา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พยากรของกองทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
การขาดดุสําลนัการชํ
าระเงิน โดยเตรียมทรั
นฯไมวา จะเปน "เงิน"กและ/หรื
อ
"สิทธิพเิ ศษถอนเงิน" (Special Drawing Rights หรือ SDRs) ใหแกรฐั สมาชิกทีม่ ปี ญ
 หา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดใชประโยชนจากทรัพยากรดังกลาวในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและการเงิน การดําเนินการ
ตามแผนการใหความชวยเหลือ (Stand-by Arrangement) เปนการดําเนินการเพื่อรองรับการให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความชวยเหลือทางการเงินของกองทุนฯแกรฐั สมาชิกอยางหนึง่ โดยรัฐสมาชิกที่มีปญหาดานดุล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การชําระเงินสามารถขอใช
สิทธิตามข
ตกลงวาดวยกองทุนการเงิ
ขอ ๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

มาตรา ๓ (บี) (Article V Section ๓ (b)) ทีก่ าํ หนดวารัฐสมาชิกมีสทิ ธิซอ้ื เงินตราสกุลทีต่ น
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เงือ่ นไขวา
ตองการดสําวนัยเงิ
นตราสกุลของตนเองกทัา ง้ นี้ กองทุนฯสําจะขายเงิ
นตราดังกลาวใหโกดยมี
รัฐสมาชิกจะตองซื้อเงินตราของตนคืนไปภายในระยะเวลาที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีในการดํ
กา าเนินการตามแผนการให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อดังกลาว รัสํฐานัสมาชิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความชวยเหลื
กทีม่ ปี ญ
 หา
การขาดดุลการชําระเงินจะตองมีหนังสือแจงความจํานงไปถึงกองทุนฯ ชี้แจงถึงปญหาเศรษฐกิจ
สํานนัทีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จและการเงินของ
และการเงิ
่เกิดขึ้น แผนการดําเนินกาการและนโยบายในการแก
ไขปญหาเศรษฐกิ
รัฐสมาชิก เพื่อใหกองทุนฯใชเปนเกณฑพิจารณาอนุมัติความชวยเหลือ โดยคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํามนััตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของกองทุนฯ จะเปกนาผูพิจารณาอนุ
ิ
กอนที่ประเทศไทยจะลงนามเขาเปนสมาชิกกองทุนฯ เคยมีปญ
 หาขอกฎหมายวา
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
การเขาเปนสมาชิกดังกลาว ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา หรือไม เพราะรัา ฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ ทีใ่ ชบงั คับขณะทีค่ ณะรัฐมนตรีของไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีมติใหสมัครเขาเปนสมาชิกของกองทุ
นฯ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๙ ไมมขี อ ความใดแสดงว
าการทํา
หนังสือสัญญาประเภทใดตองขอความเห็นชอบของรัฐสภากอน แตมาตรา ๗๐ อันเปนบทบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วาดวยการประชุมรวมกันของรัฐสภาบัญญัติวา การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตาม
มาตรา ๘๔ เปนกรณีที่รัฐสภาตองประชุมรวมกัน ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเขาเปนสมาชิกดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามมาตรา ๗๐ (๖) ประกอบกับ
มาตรา ๘๔ ของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช ๒๔๙๐ หลังจากนัน้ ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ เมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒ ซึง่ มาตรา ๑๕๔
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา "พระมหากษั
ตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนัสํงาสืนัอกสังานคณะกรรมการกฤษฎี
ญญาสันติภาพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
สงบศึก และทําหนังสือสัญญาอื่นกับนานาประเทศ" และวรรคสองบัญญัติวา "หนังสือสัญญาใด
มีบทเปลีสํ่ยานแปลงอาณาเขตต
ไทยหรืกอาจะตองออกพระราชบั
ญญัติเพื่อใหการเปกานไปตามสัญญา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา" ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยเสนอความเห็นวาการเขาเปน
สมาชิกกองทุนฯ เปกนา การลงนามหนั
อสัญญาตามมาตรา ๑๕๔
มีกรณีตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกสืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วรรคหนึ่ง สํและไม
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา
จึงไมตอสํงได
ับความเห็นชอบของรัฐกสภาตามมาตรา
วรรคสอง ตอมาประเทศไทย
านักรงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานั๑๕๔
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จึงไดลงนามเขาเปนสมาชิกกองทุนฯ เมือ่ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๒ และในป พ.ศ. ๒๔๙๔
ไดมีการตราพระราชบั
บัติการเกี่ยวกับกองทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติใหอําสํนาจปฏิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานการเงินระหว
สําานังประเทศ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๔๙๔ และในป พ.ศ. ๒๕๑๔ ก็ไดมีการตราพระราชบัญญัติใหอํานาจและกําหนดการ
ปฏิบัติบสํางประการเกี
่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงิ
นในกองทุ
การเงินระหวางประเทศ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พ.ศ. ๒๕๑๔ ดวย หลังจากนัน้ ประเทศไทยก็ไดเคยมีหนังสือแจงความจํานงถึงกองทุนฯมาแลว
โดยไมเคยปฏิบตั ใิ นลั
หนังสือแจงความจํานงดั
สัญญาตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษณะทีแ่ สดงว
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กางกลาวเปนหนัสํางนัสืกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ตอมาประเทศไทยไดประสบปญหาทางเศรษฐกิจและการเงิน ในทีส่ ดุ
สํานัพลเอก
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า มัติใหกระทรวง
รัฐบาลของ
ชวลิต ยงใจยุทธกาไดมมี ติเมือ่ วัสํนาทีนั่ ก๒๘
กรกฎาคม ๒๕๔๐ กอนุ
การคลังและธนาคารแหงประเทศไทยเจรจาขอความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๔-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองทุนฯ ธนาคารกลางของประเทศต
ง ๆ และสถาบันการเงิกนา ในตลาดเงินทุสํานนัตกางานคณะกรรมการกฤษฎี
งประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เพื่อแกไขปญหาการเงินการคลัง การปรับปรุงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และการปรับปรุง
ประสิทธิสํภาาพของธนาคารแห
งประเทศไทย
และคณะรั
มนตรีไดมีมติเมื่อวันทีก่ า๕ สิงหาคม ๒๕๔๐
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
อนุมัติหลักการและเงื่อนไขการขอความชวยเหลือจากกองทุนฯ โดยมอบหมายใหรฐั มนตรีวา การ
กระทรวงการคลัง (นายทนง
พิทสํยะ)
วาการธนาคารแหกงาประเทศไทย สํ(นายชั
ยวัฒน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักและผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วิบลู ยสวัสดิ)์ เปนผูลงนามรวมกัน และไดลงนามในหนังสือแจงความจํานงฉบับที่ ๑ เมือ่ วันที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วยเหลือจาก
๑๔ สิงหาคม
๒๕๔๐ โดยมีสาระสําคักญา อยูภายใตกสํรอบของแผนการขอรั
บความช
กองทุนฯที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไว และเพื่อใหการปฏิบัติตามแผนการขอรับความชวยเหลือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาผลตามเปาหมายและภายในเงื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จากกองทุนฯสัมฤทธิ
อ่ นเวลาทีกก่ าาํ หนด กระทรวงการคลั
งและ
ธนาคารแหงประเทศไทย ไดยืนยันแผนการขอรับความชวยเหลือทางการเงินเปนระยะเวลา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๓๔ เดือสํนานัในวงเงิ
น ๒.๙ พันลาน SDRs
๔ พันลานเหรียญสหรักฐา จากกองทุนฯ
โดยคณะกรรมการบริหารของกองทุนฯไดอนุมัติวงเงินดังกลาวใหแกประเทศไทย เมือ่ วันที่ ๒๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิงหาคม ๒๕๔๐ หลังจากนั้นรัฐบาลของ
นายชวน หลีกภัย ก็ไดมีการเสนอหนั
งสือแจงความจํานง
ฉบับที่ ๒ ถึงฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ วันที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๑ และ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ ตามลําดับ
หนังสือแจงความจํานงแตละฉบับจะรายงานความคืบหนาในการแกไขปญหาเศรษฐกิจและการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามที่ไดเคยแจงนโยบายและมาตรการไวในฉบับกอน และที่จะดําเนินการตอไป รวมทั้งอาจมีการ
ขอยกเวนไมปฏิบัติตามมาตรการใดมาตรการหนึ่งโดยแสดงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการอนุมัติการใชสิทธิพิเศษในการถอนเงินงวดตอไปของกองทุนฯดวย หากเหตุผลไมเพียงพอ
หรือไมไดแสดงเหตุผลกองทุนฯก็สํอานัาจไม
อนุมตั วิ งเงินได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอเท็จจริงจากคําชี้แจง เอกสารประกอบคําชี้แจง คําแถลง และเอกสารประกอบ
คําแถลงของฝ
ายพลเอก ชวลิต ยงใจยุ
ไดวา ในสมัยพลเอก ชวลิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาทธ กับคณะสํสรุ
านักปงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ต ยงใจยุทธ
เปนผูนํารัฐบาลบริหารประเทศชวยที่เกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจและสถานการณเลวราย
จนตองมีหนังสือแจกงาความจํานงฉบั
่ ๑ เมือ่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม
บ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําบนักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๐ เพืสํ่อาขอรั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการตามแผนการใหความชวยเหลือของกองทุนฯ และเพื่อ
ใหการเปสํนานัไปตามหนั
งสือแจงความจํกาานงจึงไดออกพระราชกํ
าหนดรวม ๖ ฉบักบา ซึง่ ตอมาไดนาํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชกําหนดดังกลาวเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณา เมือ่ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ และ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธิ
ปตยไดอภิปรายสรุปวกาา หนังสือแจงความจํ
านงทีม่ ไี ปถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กองทุนฯขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ เพราะเปนหนังสือสัญญาที่ตองออกพระราชบัญญัติ
(รวมถึงสํพระราชกํ
าหนด) เพื่อใหการเป
จึงตองไดรับความเห็นกาชอบของรัฐสภา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นไปตามสัสํญาญา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กอน ซึง่ นายโภคิน พลกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดชี้แจงวา หนังสือ
แจงความจํานงเปนกเพี
งินจากกองทุนฯเทานั้นกาและไดชแ้ี จงโดยสรุ
ปวา รัฐบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ยงขอเสนอขอกู
สํานักเงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เห็นวาแมจะถือวาหนังสือแจงความจํานงเปนหนังสือสัญญา แตกไ็ มมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๒๔ หรือไม
ขอความใดระบุ
ใหไปออกกฎหมาย กจึางไมมีประเด็นสํวานัาจะขั
ดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา
แตหนังสือแจงความจํานงตัง้ แตฉบับที่ ๒ เปนตนมา จนถึงฉบับที่ ๕ ซึง่ ทําในสมัยรัฐบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๕-

นายชวน หลีกภัย มีกกา ารระบุวาจะออกกฎหมายอะไร
เมือ่ ใด กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การทีก่ องทุนฯอางมติท่ี ๖๐๕๖-(๗๙/๓๘) ลงวันที่ ๒ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๗๙
(พ.ศ. ๒๕๒๒)
ของคณะกรรมการบริ
นยันวาแผนการใหคกวามช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาหารของกองทุ
สํานันกฯยื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า วยเหลือของ
กองทุนฯและหนังสือแจงความจํานงไมเปนสัญญา นั้น เปนแนวปฏิบัติของกองทุนฯไมเกี่ยวกับ
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนู
งสุดของประเทศไทย
ทัง้ สํระบบกฎหมายไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญซึง่ เปนสํกฎหมายภายในสู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก็มไิ ดใชหลักวากฎหมายระหวางประเทศอยูเ หนือกฎหมายภายใน การตีความคําวาหนังสือสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํางนัความตกลงใด
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ภ
ตามรัฐธรรมนู
ญ มาตรา ๒๒๔ จึงตอกงหมายความถึ
ๆ ไมวา จะอยู
 ายใตกฎหมาย
ระหวางประเทศหรือไม นอกจากนี้ หนังสือสัญญาทีท่ าํ ตามกฎหมายระหวางประเทศก็มี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาไดเปนรูปแบบที
สํานัก่จงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําในัชกหงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หลายรูปแบบ และมิ
ะตองมีประกาศพระบรมราชโองการให
นังสือสัญญา
นัน้ เสมอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขอเท็จจริงจากคําชีก้แาจง เอกสารประกอบคํ
าชี้แจง คําแถลง และเอกสารประกอบ
คําแถลงของฝายรัฐบาล ไดความวา รัฐบาลนายชวน หลีกภัย มีความเห็นวาหนังสือแจงความจํานง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ มาตรา ๒๒๔
สํานักเพราะคู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทีร่ ฐั บาลไทยมีไปถึกงากองทุนฯไมใสํชาหนันักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
สือสัญญาตามรัฐธรรมนู
กรณีคือ
รัฐบาลไทยและกองทุนฯตางก็ไมเคยปฏิบตั ใิ นลักษณะทีแ่ สดงวาหนังสือแจงความจํานงเปน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งสือสัญญาในรั
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนังสือสัสํญานัญา
ความหมายของคําวากหนั
ธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔กา เปนคําที่มี
ความหมายกวางทํานองเดียวกับคําวา "สนธิสญ
ั ญา" ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สนธิสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิ
สัญสํญาระหว
างรัฐและ
องคการระหวางประเทศ หรือระหวางองคการระหวางประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖ ซึ่งหมายความถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความตกลงระหวางประเทศที่ทําขึ้นเปนหนังสือระหวางรัฐตาง ๆ หรือระหวางรัฐกับองคการ
ระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน และอยูภ ายใตกฎหมายระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเทศ แตหนังสือแจงความจํานงมิไดมลี กั ษณะดังกลาว นอกจากนี้ การทําหนังสือสัญญาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ ในทางปฏิบัติฝายบริหารเปนผูดําเนินการโดยอาศัยพระราชอํานาจของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระมหากษัตริย ดังนัน้ จึงตองทําเปนประกาศพระบรมราชโองการใหใชหนังสือสัญญาดังกลาว
โดยมีนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
และประกาศในราชกิ
จจานุเบกษาเสมอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แตหนังสือแจงความจํานงมิไดปฏิบตั ดิ งั เชนทีก่ ลาวนี้
สําหรับภาระผูกพันกในเงิ
รับอนุมัติและโอนมาจากกองทุ
นฯ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นที่รัฐบาลไทยได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เปนไปตามพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหวาง
ประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔
ิใหอํานาจปฏิบัติการเกีก่ยา วกับกองทุนการเงิ
นและธนาคาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พระราชบัสํญาญั
นักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๑ ลงวันที่
๓๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ และพระราชกํ
่มเติมพระราชบัญญัตกิใาหอํานาจปฏิบัติการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดแกสํไาขเพิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๒๑ รวมทั้งพระราช
บัญญัติใหอํานาจและกํ
ัติบางประการเกี่ยวกับกสิาทธิพิเศษถอนเงิ
นการเงิน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดการปฏิ
สํานับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานนักในกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติใหอํานาจและ
กําหนดการปฏิ
บัติบางประการเกี่ยวกักาบสิทธิพิเศษถอนเงิ
นในกองทุนการเงินระหว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ๒๕๒๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๖-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หลีกภัย เห็นวาหนักางสือแจงความจํสําานันงที
่รัฐบาลมีไปถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีโดยสรุ
กา ปรัฐบาลสํนายชวน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กองทุนฯ ไมเปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ เพราะขาดองคประกอบเรื่องเจตนา
ของคูกรณี
ประกอบของการเป
ญาตามหลักกฎหมายกหลั
สํานัแกละขาดองค
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นหนังสืสํอานัสักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กวิชาการและ
ประเพณีปฏิบัติ
อเท็จจริงจากเอกสารที
งมา เอกสาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีศาลรั
กา ฐธรรมนูญสํพิานัจการณาข
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ประธานรัสํฐาสภาส
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่เรียกจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ผูวาการ
สํานังกประเทศไทย
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าชี้แจง คําสํแถลง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ธนาคารแห
เอกสารจากคํ
และแถลงการณของผูกเากี่ยวของในการ
ออกนั่งพิจารณาโดยเปดเผยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องนี้แลว เห็นวามีประเด็นที่ตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งสือแจงความจํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นฯเปนหนังสืสําอนัสักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พิจารณาวินิจฉัยวากหนั
นงที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุ
ญาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ หรือไม และจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๒๔
วรรคสอง หรือไม กา
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา "พระมหากษัตริยท รงไวซง่ึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนังสือสัสํญ
านัญาสั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาก และสัญญาอื
สํา่นนักักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พระราชอํานาจในการทํ
นติภาพ สัญญาสงบศึ
นานาประเทศ
หรือกับองคการระหวางประเทศ" วรรคสอง บัญญัติวา "หนังสือสัญญาใดมีบทเปลีย่ นแปลง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นไปตามสัญญา
อาณาเขตไทยหรื
อเขตอํานาจแหงรัฐกาหรือจะตองออกพระราชบั
ญญัติเพื่อใหกการเป
ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา" และมาตรา ๓ บัญญัติวา "อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาตริยผูทรงเปสํนานัประมุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภา คณะรั
สําฐนัมนตรี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ชาวไทย พระมหากษั
ขทรงใชอํานาจนั้นทางรั
และศาล
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี"้ หมายความวา พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยในการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทําหนังสือสัญญาตาง ๆ ตามมาตรา ๒๒๔ ไมวาจะเปนหนังสือสัญญาสันติภาพ หนังสือสัญญา
สงบศึก หนังสือสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ ซึ่งเปนอํานาจในทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บริหาร โดยผานทางคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลซึ่งเปนฝายบริหาร และหากหนังสือสัญญาดังกลาว
มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐหรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนไปตามสัญญา หนังสือสัญญานั้น ก็จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาดวย
คําวา "หนังสือสัสํญานัญา"
แมจะมิไดบัญญัติความหมายไวในรัสํฐาธรรมนู
ญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แตก็อาจกลาวไดวา หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ มีความหมายครอบคลุมไปถึง
ความตกลงทุ
ประเภทที่ประเทศไทยทํ
อกับองคการระหว
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าขึ้นกับนานาประเทศหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศ
หนังสือสัญญาดังกลาวตองมีลักษณะเปนสัญญาที่ทําขึ้นเปนหนังสือ และเปนสัญญาที่อยูภายใต
บังคับของกฎหมายระหว
่รัฐธรรมนูญ มาตรากา๒๒๔ กลาวถึสํงานั"หนั
งสือสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศ
สํานัโดยที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น" ดังนั้นคําวา "สัญญาอื่น" ยอมหมายถึงหนังสือสัญญา
ที่ทํากับนานาประเทศหรื
อกับองคการระหว
างประเทศ
ง่ ตองอยูภ ายใตบงั คับกของกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักซึงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ระหวางประเทศเชนเดียวกับหนังสือสัญญาสันติภาพและหนังสือสัญญาสงบศึก จะเปนหนังสือ
สัญญาภายใตบงั คับกาของกฎหมายภายในของประเทศใดประเทศหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ง่ มิได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อไดความวาหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ หมายถึงสัญญาหรือ
ความตกลงที
ยูภ ายใตบงั คับของกฎหมายระหว
างประเทศ
จึงจําเปนตองพิจารณาว
สํานักอ่ งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าสัญญาหรือ
ความตกลงระหวางประเทศตามกฎหมายระหวางประเทศนั้น มีลักษณะประการใดบาง ตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๗-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฎหมายระหวางประเทศที
่เกี่ยวกัสํบานัสนธิ
สัญญาหรือความตกลงระหว
างประเทศ
่งมีที่มาจากจารีต กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักซึงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประเพณีและแนวปฏิบัติของนานาประเทศที่ไดยึดถือกันมาเปนเวลาชานาน จนกระทั่งไดมีการ
จัดทําประมวลเป
นอนุสัญญาขึ้นมาภายในกรอบของการประชุ
มสหประชาชาติกได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า แก อนุสัญญา
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญาระหวางรักาฐและองคการระหว
างประเทศ หรือระหวกาางองคการระหว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานังประเทศ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ค.ศ. ๑๙๘๖ อนุสัญญาทั้งสองฉบับซึ่งเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ ไดกาํ หนดลักษณะของสนธิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วา "สนธิสํสาญ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บหมายถึง
สัญญาหรืสําอนัความตกลงระหว
างประเทศไว
ั นัญา"
ตามอนุสญ
ั ญาทัง้ สองฉบั
"ความตกลงระหวางประเทศที่ทําขึ้นเปนหนังสือระหวางรัฐตาง ๆ หรือระหวางรัฐกับองคการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระหวางประเทศ หรืกาอระหวางองคสํกานัารระหว
างประเทศดวยกันกาและอยูภ ายใตสํบานังั กคังานคณะกรรมการกฤษฎี
บของกฎหมาย
ระหวางประเทศ ไมวาจะทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือสองฉบับหรือหลายฉบับผนวกเขาดวยกัน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
า
และไมวสําจะเรี
ยกชื่ออยางไร" ความหมายของ
"สนธิสําสนัญ
ั กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญา" ตามอนุสญ
ั ญาทัง้ กสองฉบั
บดังกลาว
จึงครอบคลุมถึงความตกลงระหวางประเทศทุกรูปแบบ เชน สนธิสญ
ั ญา อนุสัญญา ความตกลง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
กา
ขอตกลง หนังสือแลกเปลีย่ น พิธสี าร กรรมสารทั่วไป กรรมสารสุดทาย เปนสํตานนักดังานคณะกรรมการกฤษฎี
งนัน้ คําวา
"หนังสือสัญญา" ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ จึงหมายถึง ความตกลงระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่ประเทศไทยได
ทําขึ้นเปนหนังสือกักบานานาประเทศ
อกับองคการระหวางประเทศ
โดยมี
ความมุง หมายเพือ่ ใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหวางกันตามกฎหมายระหวางประเทศ ไมวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ความหมายเช
สํานันกเดีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความตกลงนั้นจะจักดาทําขึ้นในรูปแบบใดและใช
ชื่ออยางไร และมี
ยวกับคําวา
"สนธิสญ
ั ญา" ดังทีก่ ลาวแลว โดยมีลกั ษณะ คือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑. ทําขึ้นระหวางรัฐ หรือระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศ หรือระหวาง
องคการระหวางประเทศดวยกันเอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. ความตกลงนั้นตองทําเปนหนังสือ
๓. เปนความตกลงสองฝายหรือหลายฝายทีม่ เี จตนากอใหเกิดพันธะผูกพัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทางกฎหมาย และ
๔. ความตกลงนัสํน้ านัตกองานคณะกรรมการกฤษฎี
งอยูภ ายใตบงั คับของกฎหมายระหว
าสํงประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือแจงความจํานงที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนฯมีสาระสําคัญเกี่ยวกับสถานะ
และปญหาวิ
ฤติการณทางเศรษฐกิจกและการเงิ
นของประเทศและแจ
งถึงนโยบายรวมทั
้งมาตรการ
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตาง ๆ ที่จะดําเนินการแกไขปญหา โดยกองทุนฯจะนําหนังสือแจงความจํานงดังกลาว
มาประกอบการพิจการณาอนุ
มัติสิทสําธินัพกิเงานคณะกรรมการกฤษฎี
ศษในการถอนเงินตามข
ฯ ซึ่งรัฐบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กาอตกลงของกองทุ
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ไดมหี นังสือแจงความจํานงฉบับที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐
และคณะกรรมการบริ
หารของกองทุกนาฯไดอนุมัติใหสําสนัิทกธิงานคณะกรรมการกฤษฎี
เศษในการถอนเงินแกกปาระเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รวม ๒.๙ พันลาน SDRs หรือประมาณ ๔ พันลานเหรียญสหรัฐ เมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐
(รวมกับความชวยเหลื
าง ๆกาธนาคารโลกและธนาคาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อจากธนาคารกลางของประเทศต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พัฒนาเอเซีย ประเทศไทยจะไดรบั ความชวยเหลือทางการเงินทัง้ สิน้ ๑๖.๗ พันลานเหรียญสหรัฐ)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักเดืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ซึ่งเปนไปตาม
โดยผานแผนการให
ความชวยเหลือทีกาม่ รี ะยะเวลา ๓๔
อน ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๓
แนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือทางการเงินที่กองทุนฯมีใหแกประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๘-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๒๕
ทําขึน้ ในสมัย กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหนั
กางสือแจงความจํ
สํานัากนงฉบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พฤศจิกายนสํา๒๕๔๐
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รัฐบาล นายชวน หลีกภัย ซึ่งสืบตอจากรัฐบาล พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ยืนยันถึงนโยบายในการ
แกไขปญสํหาทางเศรษฐกิ
จและการเงิกนาของประเทศตามที
่ไดกลาวไวในหนังสือแจ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งความจํานง
ฉบับที่ ๑ และรายงานผลการดําเนินการของประเทศที่ไดปฏิบัติไปหลังจากไดรับอนุมัติวงเงิน
งวดแรกจากกองทุนกาฯ และยังกลาสํวถึ
หนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านังกนโยบายและมาตรการที
งานคณะกรรมการกฤษฎีก่าจะดําเนินการตสําอนัไป
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แจงความจํานงฉบับที่ ๓ ถึงฉบับที่ ๕ ไดชี้แจงนโยบายคือการรักษาเสถียรภาพของอัตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แลกเปลีสํย่ านนักเนืงานคณะกรรมการกฤษฎี
่องจาก คาเงินบาทที่อกอา นตัวลงอยางมากจากป
จจัยภายนอกและภายในของประเทศ
ปญหาความออนแอของระบบสถาบันการเงินและการกํากับตรวจสอบของภาครัฐ ปญหาทางสังคม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง้ นโยบายปฏิ
สํารนัป
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทีจ่ ะติดตามมา รวมทั
ู กกฎหมายที
ล่ า สมัย เชนกกฎหมายล
มละลายและการบั
งคับคดี กา
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การแกไขปญหาสภาพคลองและการเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย ตลอดจน
สํากนัารแก
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มละลายเปสํนาเกณฑ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา Criteria) ไวใน
กําหนดให
ไขปรับปรุงกฎหมายล
ปฏิบัติ (Performance
หนังสือแจงความจํานงฉบับที่ ๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือแจงความจํ
านงฉบับที่ ๖ เมือ่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๑
กลาวถึง
การกระตุนเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบทางสังคมโดยใชมาตรการดานการคลังเปนสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และขอยกเวนเงื่อนไขเกี่ยวกับกําหนดเวลาการแกไขปรับปรุงกฎหมายลมละลายที่เปนเกณฑ
ปฏิบตั ซิ ง่ึ มีกาํ หนดแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ เนื่องจากยังไมสามารถดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหลลุ ว งได
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหนังสือแจงความจํานงทุกฉบับที่กลาวมาแลว เห็นวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือแจงความจํานงเหลานัน้ เปนการชี้แจงนโยบายและการดําเนินงานของรัฐบาลเพื่อเปน
เหตุผลประกอบการขอใชสิทธิถอนเงิ
นจากกองทุนฯ มีลักษณะเปนการดําเนิสํนาการฝ
ายเดียวของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐบาลไทย เพื่อขอใชสิทธิของตนในฐานะที่เปนรัฐสมาชิกในการขอใชทรัพยากรทั่วไปของ
กองทุนฯสําตาม
"ขอตกลงวาดวยกองทุ
ขอ ๕ มาตรากา๓ (บี)
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานการเงินระหว
สํานัางประเทศ"
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดังทีไ่ ดกลาวมาแลว โดยฝายรัฐบาลไทยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทยลงนามในหนั
งสืสํอาแจ
ความจํานงเพียงฝายเดีกายว แสดงแผนการที
่รัฐบาลไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จะปฏิบัติ หากปฏิบตั ไิ มไดกจ็ ะไมบงั คับกันตามกฎหมาย และกองทุนฯไมไดมหี นังสือตอบรับ
สนองตามรู
ง้ กองทุนฯก็ไมถอื วาหนักางสือ
สํานัปกแบบของความตกลงระหว
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา างประเทศสํอีานักกทังานคณะกรรมการกฤษฎี
แจงความจํานงเปนหนังสือขอทําความตกลงทีท่ ง้ั สองฝายตองการใหเกิดพันธะผูกพัน
ตามกฎหมายระหวกาางประเทศ โดยกองทุ
นฯไดมหี นังสือลงวันกทีา ่ ๑๖ กุมภาพัสํนาธนัก๒๕๔๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายธารินทร นิมมานเหมินท) แจงใหทราบถึงมติของ
คณะกรรมการบริ
หารกองทุนฯ มติทก่ี า๖๐๕๖-(๗๙/๓๘)
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ค.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๙๗๙
(พ.ศ. ๒๕๒๒) ซึ่งมีประมาณ ๒๐ ปแลววา "แผนการใหความชวยเหลือ (Stand-by
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากงประเทศ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กเลีย่ งภาษาที
สําม่ นักน
กา
Arrangement) ไมกใาชขอ ตกลงระหว
ดังนัน้ จะตองหลี
ี งานคณะกรรมการกฤษฎี
ยั ทีจ่ ะทําใหเกิด
ความเขาใจวาเปนการผูกพันทางสัญญาในแผนการใหความชวยเหลือและในหนังสือ
สํานัากนง"
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งสือ
แจงความจํ
จึงเปนการแสดงวากทัา้งรัฐบาลไทยและกองทุ
นฯตางก็ไมถือวาหนั
แจงความจํานงเปนสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศกับกองทุนฯ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๙-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

้ แมวสําารันัฐกบาลไทยได
กําหนดจะปฏิกาบัติการบางอยสําางซึ
เปนเกณฑปฏิบัติ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนอกจากนี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไวในหนังสือแจงความจํานง ดังเชนในหนังสือแจงความจํานงฉบับที่ ๕ ระบุใหการแกไขปรับปรุง
กฎหมายล
โดยจะดําเนินการให
นชอบภายในวันที่ ๓๑
สํานัมกละลาย
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รัฐสภาใหสํคาวามเห็
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตุลาคม ๒๕๔๑
เปนเกณฑปฏิบัติก็ตาม แตการที่รัฐบาลยังไมสามารถดําเนินการตามเกณฑปฏิบัติได กองทุนฯ
ก็มิไดถือวาเปนการละเมิ
กองทุนฯในฐานะรัฐสมาชิ
ไดรบั โทษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดพันธะทีสํา่มนัีตกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก และไมสสํง าผลให
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ภายใตขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ร่ ฐั บาลมีสํไาปถึ
นักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนังสือแจงความจํกานงที
กองทุนฯจึงมิใช "หนังกสืาอสัญญา"
ในความหมายของความตกลงระหวางประเทศทีป่ ระเทศไทยไดทาํ ขึน้ เปนหนังสือกับกองทุนฯ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาางประเทศ เพราะขาดลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ซึ่งเปนองคการระหว
กษณะของการเปกนา ความตกลงระหว
งประเทศ
โดยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา หนังสือแจงความจํานง
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศ
ขอรับความช
ยเหลือทางวิชาการและการเงิ
นที่รัฐบาลมี
ไปถึงกองทุนการเงินระหว
ไมเปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ จึงไมเปนกรณีที่จะตองไดรับความเห็นชอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของรัฐสภาตามวรรคสองของมาตราดั
กลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายเชาวน สายเชือ้
นูญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประธานศาลรัฐธรรม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายโกเมน
ทรภิรมย
สํานัภักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นายจุมพล ณ สงขลา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตุลาการศาลรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ฐธรรม กา
สําตุนัลกาการศาลรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี

นูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พลโท จุล อติเรก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานนัตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นายชัยอนั
สมุทวณิช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายประเสริฐ นาสกุล
นูญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตุลาการศาลรัฐธรรม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายมงคล
น
สํานัสระฏั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นูญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรั

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายปรีชา เฉลิมวณิกชาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตุลาการศาลรั
ฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตุกลา าการศาลรัฐธรรม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายสุจินดา ยงสุนทร
นูญ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นายสุวิทย ธีรพงษ กา

นูญ

นายอนันต เกตุวงศ
นูญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตุลาการศาลรัฐธรรม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายอิสสระ นิติทัณฑประภาศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สําตุนัลกาการศาลรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ฐธรรม กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตุลาการศาลรัฐธรรม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายอุระ หวังออมกลาง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

[รก.๒๕๔๒/๖๓ก/๑/๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒]
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คําวินิจฉัยของ นายเชาวน สายเชือ้ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่ ๑๑/๒๕๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง ประธานรั
ฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนู
ิจฉัยวา หนังสือแจงความจํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญพิจารณาวิ
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านงขอรับ
ความชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน ที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ
เปนหนังสือกสัาญญาที่จะตอสํงได
ับความเห็นชอบของรักฐาสภา ตามรัฐธรรมนู
ญ มาตรา ๒๒๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักรงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วรรคสอง หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประธานรัฐสภา ไดมคี าํ รองลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ เรื่องคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงชาติ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานนัให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปองกันและปราบปรามการทุ
จริตสํแห
ขอใหประธานรัฐสภาเสนอความเห็
ศาลรัฐธรรมนูญ กา
พิจารณาวินิจฉัยวา หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน ที่รัฐบาล
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ
มีไปถึงกองทุ
ฯ เปนหนังสือสัญญาทีกา่จะตองไดรับสํความเห็
นชอบของรัฐสภา ตามรั
มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง โดยประธานรัฐสภาเห็นวาเปนการโตแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
องคกรตาง ๆ ตามรักาฐธรรมนูญ จึสํงาอาศั
ยอํานาจตามบทบัญญักตาิของรัฐธรรมนูสํญ
๒๖๖
เสนอเรื่องพรอมความเห็นดังกลาวมาเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความเปนมา
ประธานรัฐสภามีหนังสือถึงประธานศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๕๔๑ แจงวา พลเอก
ธ ผูนําฝายคานในสภาผูกาแทนราษฎร และคณะสมาชิ
ก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ชวลิต ยงใจยุ
สํานัทกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๒๖ คน อันเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอสํยูาขนัองสภาผู
แทนราษฎรไดเขกาาชื่อรองขอตอสํประธานวุ
ฒิสภาตามรัฐธรรมนู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ มาตรา ๓๐๔
เพื่อใหถอดถอน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกจากตําแหนง ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรากา๓๐๗ โดยกลสําานัวหาว
ามีพฤติการณสอวาจงใจใช
่ขัดตอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อํานาจหน
สําานัทีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง เนื่องจากรัฐบาลไดทําหนังสือถึงกองทุนฯเพื่อขอ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ความชวสํยเหลื
อทางวิชาการและการเงิกาน โดยมิไดขอความเห็
นชอบของรัฐสภา กประธานวุ
ฒิสภา
ไดสงคํารองดังกลาวไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ มาตรา ๓๐๕
สํานักประกอบ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐธรรมนูญ มาตรากา๓๒๑ เพื่อดํสําเนิ
การไตสวนตามรัฐธรรมนู
มาตรา ๓๒๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานและปราบปรามการทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คณะกรรมการปองกั
จริตแหงชาติพิจารณาเห็
นวา
การไตสวนเรื่องนี้มีประเด็นที่จะตองวินิจฉัย คือ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าที่ขัดตอสํบทบั
านักญ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อไม และหากได
สํานักใชงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การคลังไดใชอํานาจหน
ญัติแหงรัฐธรรมนูญหรื
อํานาจหนาที่
ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแลว การกระทําดังกลาวเปนการกระทําโดยมีพฤติการณสอวา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จงใจ หรืสํอาไม
ทัง้ นี้ มีประเด็นที่ตองพิกาจารณาเบื้องตสํนานัวกางานคณะกรรมการกฤษฎี
หนังสือทีร่ ฐั บาลมีไปถึกงากองทุนฯเพือ่ ขอ
ความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินนั้น เปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ มาตรา ๒๒๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้องตนนี้ สมาชิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐสภาตามรัฐธรรมนู
หรือไม ซึ่งประเด็นปญกหาเบื
กสภาผูแ ทน
ราษฎร จํานวน ๑๒๖ คน มีความเห็นวาตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอน ในขณะที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะรัฐมนตรีมีความเห็นวาเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติใหสงประเด็น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปญหาเบื้องตนดังกลาวมายังประธานรัฐสภาเพื่อเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย โดยใหเหตุผลวาเปนปญหาขอโตแยงเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ขององคกร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีหนาที่พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๖ ของ
รัฐธรรมนูญ โดยประธานรัฐสภาสามารถส
งเรื่องมาได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธานรัฐสภาพิจารณาแลวเห็นวาปญหาดังกลาวเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
และเปนสํการโต
แยงเกี่ยวกับอํานาจหน
ฐธรรมนูญ จึงอาศัยกอําานาจตาม
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาที่ขององคกสํรตามรั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๖ เสนอเรื่อง
พรอมความเห็นดังกกล
ญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าวมายังศาลรั
สํานัฐกธรรมนู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตอมา เมือ่ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๒ ศาลรัฐธรรมนูญไดรับเอกสารขอมูล
รายละเอีสํยาดเพิ
ม่ เติมซึง่ พรรคความหวั
ประธานวุฒสิ ภา และเลขาธิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางใหมนาํ เสนอต
สํานัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การวุฒิสภา
ไดนําสงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่งคณะกรรมการฯไดขอให
ประธานรัฐสภานําเสนอเพิ
่มเติมตสํอานัศาลรั
ฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญไดประชุมปรึกษาและมีมติใหรับคํารองไวดําเนินการตามขอ ๑๐
ของขอกํสําาหนดศาลรั
ฐธรรมนูญวาดวกยวิ
ฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๑
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ธีพิจารณาของศาลรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และ
ศาลรัฐธรรมนูญไดเรียกเอกสารที่เกี่ยวของกับคํารองจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแหง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประเทศไทย และกระทรวงการต
ซึง่ หนวยงานทัง้ สามได
อจัดสงเอกสาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํางประเทศ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ใหความรสํวานัมมื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณา
เหตุผลทีป่ รากฏในคํ
แ ทนราษฎร ๑๒๖กาคน ซึง่ แจงตอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาารองของสมาชิ
สํานักกสภาผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ประธานวุฒิสภามีวา รัฐบาลไทยไดทําหนังสือถึงกองทุนฯ เมือ่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ เพื่อ
ขอรับความชวยเหลืกอา ทางวิชาการและการเงิ
นอันสืบเนื่องมาจากป
ทางเศรษฐกิจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญหาวิกฤติสํกาารณ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในประเทศไทย ซึง่ ตอมากองทุนฯได "ตอบรับคําสนองหรือคําเสนอ" ซึง่ กอใหเกิดความตกลง
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่สมบูรณสําหนัรืกองานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่เรียกวาเปน "หนังสือกาสัญญา โดยคูสํส าญ
ั นักญาทั
ง้ สองฝายคือประเทศไทยและกองทุ
นฯ
มีพันธะตองดําเนินการตามขอตกลงตามที่เห็นพองกัน" และในการดําเนินการไดมีการทบทวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานระยะ ๆ เพืสํอ่ านัขอรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก้คงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผลการดําเนินการเป
บเงินชวยเหลืองวดตกอาๆ ไป ซึ่งในการนี
ณะกรรมการ
บริหารของกองทุนฯได "อนุมตั หิ รือใหความเห็นชอบ" ตอแผนปรับปรุงการดําเนินงานที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐบาลไทยเสนอไป
- สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑๒๖ คนอางวา ในการทําหนังสือแจงแผนปรับปรุง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตัง้ แตฉบับที่ ๒ ซึง่ กลงนามโดย
นายธาริ
นทร นิมมานเหมินท กรัาฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั
ง
และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย โดยผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งของสัญญา
อยางยิง่ ในฉบั
บที่ ๔ และที่ ๕ ไดระบุกอา ยางชัดเจนในภาคผนวก
"ซึ่งถือเปนสวนหนึ
หรือขอตกลง" วาประเทศไทยจะตองไปออกพระราชกําหนดหรือพระราชบัญญัติหรือแกไข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าง โดยกําหนดสารั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักญ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พระราชบัญญัติอะไรบ
ตถะของพระราชกํากหนดหรื
อพระราชบั
ญัตินั้น ๆ
และกรอบเวลาที่จะตองดําเนินการใหบรรลุผล ซึ่งชี้ใหเห็นพฤติการณสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา
จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาเสียกอน ตามนัยแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑๒๖ คน ไดแสดงความเห็นเพิม่ เติมในคําชีแ้ จง
เอกสารประกอบคําชี้แจง คําแถลงและเอกสารประกอบคําแถลง ที่ไดจากการออกนั่งพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรุปได ดังนี้
- ผูร ทู างกฎหมายหลายท
านทัง้ ในอดีตและปจจุบนั มีความเห็
นวา คําวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
"หนังสือสัญญา" ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับกอน ๆ และ
ตามมาตรา
ของรัฐธรรมนูญฉบั
างกวาคําวาสนธิ
สํานัก๒๒๔
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบปจจุบัน มีสํคาวามหมายกว
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สัญญา และ
หมายถึงความตกลงทุกรูปแบบ ดังนัน้ ชื่อของเอกสารไมวาจะเรียกวาหนังสือแจงความจํานงหรือ
เรียกเปนอยางอื่นก็กมาิใชประเด็นสํสําาคันัญกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ประเด็นสําคัญ คือ หนังสือสัญญานั้นตองเกิดจากการแสดงเจตนาตั้งแต
สองฝายขึสําน้ นัไป
มีคําเสนอและคําสนองตรงกั
น ซึ่งในการเสนอหนั
งสือแจงความจํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาานงตอ
กองทุนฯนั้น กองทุนฯ ไดตอบรับสนองคําขอดังกลาว นับวาไดเกิดหนังสือสัญญาระหวาง
ประเทศไทยกับองคกาการระหวางประเทศ
คือ กองทุนฯโดยสมบู
าง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รณตามหลักสํกฎหมายระหว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศแลว โดยมีการหารือและรวมกันจัดทําหนังสือแจงความจํานงกับเจาหนาที่กองทุนฯ
- เมือ่ ครัง้ ทีร่ ฐั บาลซึ
ยงใจยุทธ เปนนายกรักฐามนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาง่ มี พลเอก ชวลิ
สํานัตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
เสนอขออนุมัติพระราชกําหนด ๖ ฉบับ ตอสภาผูแทนราษฎร เมือ่ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ นั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ไดมีสมาชิกสภาผูแกทนราษฎรซึ
่งตสํอานัมาได
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วาการกระทรวงการต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในรัฐบาลชุดปจจุบันอภิปรายวาการที่รัฐบาลชุดนั้นออกพระราชกําหนดไปโดยไมไดขอรับ
ความเห็สํนาชอบจากรั
ฐสภากอนผิดกฎหมายรั
ฐธรรมนู
ซึง่ นายโภคิน พลกุล รักฐามนตรีประจําสํานัก
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัญกงานคณะกรรมการกฤษฎี
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดชี้แจงวา หนังสือแจงความจํานงเปนเพียงขอเสนอขอกูเงินจาก
กองทุนฯ เทานั้น และได
วา รัฐบาลพลเอก ชวลิกตา ยงใจยุทธ เห็สํานนัวกางานคณะกรรมการกฤษฎี
แมจะถือวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ชแ้ี จงโดยสรุ
สํานักปงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หนังสือแจงความจํานงเปนหนังสือสัญญา แตก็ไมมีขอความใดระบุใหไปออกกฎหมาย จึงไมมี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๒๔ หรืสํอาไม
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประเด็นสํวาานัจะขั
ดรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา
แตหนังสือแจงความจํกาานงตัง้ แตฉบับที่ ๒
เปนตนมา ซึง่ ทําในสมัยรัฐบาล ซึง่ มีนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี จนถึงฉบับที่ ๕ มีการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระบุวาจะออกกฎหมายอะไร
เมือ่ สํใดานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- การทีก่ องทุนฯอางมติท่ี ๖๐๕๖-(๗๙/๓๘) ลงวันที่ ๒ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๗๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาหาร ยืนยันวสําาแผนการให
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(พ.ศ. ๒๕๒๒)
ของคณะกรรมการบริ
ความชวยเหลือกาของกองทุนฯ และ
หนังสือแจงความจํานงไมเปนสัญญา นั้น เปนแนวปฏิบัติของกองทุนฯไมเกี่ยวกับบทบัญญัติของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐธรรมนูญ ซึง่ เปนกกฎหมายภายในสู
สุดของประเทศไทย ทักง้ าระบบกฎหมายไทยก็
มไิ ดใชหลักวา
กฎหมายระหวางประเทศอยูเ หนือกฎหมายภายใน การตีความคําวาหนังสือสัญญาตาม
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กฎหมาย
รัฐธรรมนูสําญนักมาตรา
๒๔๔ จึงตองหมายความถึ
งความตกลงใด
ๆ ไมวา จะอยูภ กายใต
ระหวางประเทศหรือไม นอกจากนี้ หนังสือสัญญาทีท่ าํ ตามกฎหมายระหวางประเทศก็มี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาไดเปนรูปแบบที
สํานัก่จงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําในัชกหงานคณะกรรมการกฤษฎี
หลายรูปแบบ และมิ
ะตองมีประกาศพระบรมราชโองการให
นังสือสัญญานั้น กา
เสมอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- รัฐธรรมนูญฉบับวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดบัญญัติเรื่อง "สัญญา"
ก็ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาขึ้นเปนครั้งแรก กอนหนาอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ถึง ๓๗ ป จึงมีปญหาการตีความ คําวา "หนังสือสัญญา"
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มาตรา ๒๒๔ วา จะตองหมายถึง "สนธิสญ
ั ญา" ทีท่ าํ ขึน้ ตามเงือ่ นไข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความนัยอนุสัญญากรุงเวียนนาเทานั้นหรือไม
ขอเท็จจริงจากคํสําาชีนั้แกจง
เอกสารประกอบคําชี้แจง คําแถลงสํและเอกสารประกอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คําแถลงของฝายรัฐบาลจากการออกนั่งพิจารณา ขอเท็จจริงจากเอกสารที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังสํรัาฐนัมนตรี
วาการกระทรวงการต
วาการธนาคารแหงประเทศไทยส
งตอ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศสํและผู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ศาลรัฐธรรมนูญ สรุปไดความวา
มคี าํ จํากัดความในกฎหมายไทย
แตบสําทบั
ญัติตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี-ก"หนั
า งสือสัญญา"
สํานัไม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักญ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๒๒๔ วรรคแรกของรัฐธรรมนูญมีความหมายตรงกันกับ "สนธิสญ
ั ญา" ตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ
จึงตองใชคาํ จํากัดความในกฎหมายระหว
างประเทศ คือ ตามอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สัญญา
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญาระหวางรักาฐและองคการระหว
างประเทศหรือระหวกาางองคการระหวสําานังประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ค.ศ. ๑๙๘๖ ซึ่งกําหนดองคประกอบของการเปนสนธิสัญญาวาอยางนอยตองประกอบดวย (๑)
เปนความตกลงสองฝ
ายหรือหลายฝกาายทีก่ อ ใหเกิดสํพัานนักธะผู
กพันทางกฎหมาย (๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตองทําเปน
ลายลักษณอกั ษร (๓) ตองทําขึ้นระหวางรัฐ หรือระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระหวางองคการระหว
นเอง และ (๔) ตองอยูกาภ ายใตบงั คับของกฎหมายระหว
าง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศดสํวานัยกั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศ และในกรณีนี้ มิอาจนําหลักการในกฎหมายแพงในเรื่องการแสดงเจตนามาใชกับ
เรื่องการทํ
สัญญา เพราะสนธิสกัญาญาตองทําตาม
ทีจ่ ะทําใหกาความตกลง
สําานัสนธิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก"กระบวนการ"
งานคณะกรรมการกฤษฎี
มีผลบังคับใช เชน การใหสัตยาบัน เปนตน ทัง้ ยังตองมีผลบังคับใชไดตามกฎหมายระหวาง
ประเทศอีกดวย กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- หนังสือแจงความจํานงของรัฐบาลไทยซึง่ เสนอตอกองทุนฯ เพื่อขอรับ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเนินการ
ความชวสํยเหลื
อตามแผนทีเ่ รียกวา Stand-by
Arrangement
เปนเพียงขั้นตอนการดํ
ตามสิทธิทป่ี ระเทศไทยพึงมีในฐานะประเทศสมาชิกของกองทุนฯ ตามความตกลงกอตัง้ กองทุนฯ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และความตกลงทีแ่ กกาไขภายหลังเทสําานันักน้ งานคณะกรรมการกฤษฎี
สําหรับ Stand-by Arrangement
เองเป
เพียงขอมติ
ภายในของกองทุนฯมิไดเปนความตกลงแตอยางใด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- นอกจากนี้ การทําหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ ในทางปฏิบตั ิ
ฝายบริหารเปนผูดําเนินการ โดยอาศัยพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย ดังนัน้ จึงตองทําเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกาศพระบรมราชโองการใหใชหนังสือสัญญาดังกลาว โดยมีนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสมอ แตหนังสือแจงความจํานงมิไดปฏิบตั ิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังเชนที่กลาวนี้
- หนังสือแจงความจํ
านงเปนเอกสารที่รัฐบาลไทยแถลงเกี่ยสํวกั
บสภาพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทางเศรษฐกิจและแผนฟนฟูเศรษฐกิจของไทย ทีฝ่ า ยไทยจัดทําขึน้ แตฝา ยเดียว ทางกองทุนฯ
ไมมีเอกสารใดซึ
่งกําหนดใหรัฐบาลไทยต
งสือแจงกความจํ
านง หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องปฏิบัตสํิตาามแผนงานในหนั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ระบุบทลงโทษใด ๆ หากรัฐบาลไทยไมดําเนินการ โดยสรุปก็คอื ไมมกี ารกําหนดสิทธิและหนาทีไ่ ว
หรือไมกอใหเกิดพักนาธะผูกพันใดสํๆานัทางกฎหมายระหว
างรัฐบาลไทยกั
บกองทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานนักฯงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กองทุนฯเองก็ไมมเี จตนาทีจ่ ะใหหนังสือแจงความจํานงเปนความตกลงระหวาง
ประเทศหรื
ความผูกพันทางกฎหมาย
on Conditionality)
ซึ่งปรากฏ
สํานัอกมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (ขอ ๓ ของ
สํานัGuidelines
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตามขอมติท่ี ๖๐๕๖(๗๙/๓๘) ลงวันที่ ๒ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๗๙ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านัก่วงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไมเปนความตกลงระหว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คณะกรรมการบริหการของกองทุ
นสํฯที
า Stand-by Arrangement
าง
ประเทศ และดวยเหตุน้ี จึงใหหลีกเลีย่ งการใชภาษาทีม่ นี ยั ทางสัญญาทัง้ ใน Stand-by
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Arrangement
และในหนังสือแจงความจํานง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- "ขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ" (Articles of Agreement
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
of The International Monetary Fund) ซึง่ เปนขอตกลงจัดตัง้ กองทุนฯ พ.ศ. ๒๔๘๘ ขอ ๙
สวนที่ ๒สํา(Article
IX Section ๒) กํกาหนดให
กองทุสํนาฯเป
นนิติบุคคลเต็มรูป และมี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ความสามารถ
ในการทําสัญญา ไดมาหรือจําหนายซึง่ อสังหาริมทรัพย อีกทั้งดําเนินกระบวนการทางกฎหมายได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การระหวางประเทศ"
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กองทุนฯจึงเปน "องค
ทีถ่ อื เปนนิตบิ คุ คลตามกฎหมายระหว
างประเทศ
- ขอตกลงวาดวยกองทุนฯมีมาตรการใหความชวยเหลือแกรฐั สมาชิกทีม่ ปี ญ
 หา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พยากรของกองทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
การขาดดุสําลนัการชํ
าระเงิน โดยเตรียมทรั
นฯไมวา จะเปน "เงิน"กและหรื
อ
"สิทธิพเิ ศษถอนเงิน" (Special Drawing Rights หรือ SDRs) ใหแกรฐั สมาชิกทีม่ ปี ญ
 หา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ใชประโยชนจากทรักพายากรดังกลาสํวในการแก
ไขปญหาทางเศรษฐกิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จ การดําเนิ
สํานนัการตามแผนการ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ใหความชวยเหลือ (Stand-by Arrangement) เปนการดําเนินการเพื่อรองรับการให
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํากนัอย
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความชวสํยเหลื
อทางการเงินของกองทุกานฯแกรฐั สมาชิ
างหนึง่ โดยรัฐสมาชิกกทีาม่ ปี ญ
 หา
ดานดุลการชําระเงินสามารถขอใชสิทธิตามขอตกลงวาดวยกองทุนฯ ขอ ๕ สวนที่ ๓ (บี)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกงการด
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(Article V Sectionกา๓ (b)) ทีก่ าํ สํหนดว
ารัฐสมาชิกมีสทิ ธิซอ้ื เงิกานตราสกุลทีต่ นต
วยเงินตรา
สกุลของตนเอง ทัง้ นี้ กองทุนฯจะขายเงินตราดังกลาวใหโดยมีเงือ่ นไขวารัฐสมาชิกจะตองซือ้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่กําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงินตราของตนคื
นไปภายในระยะเวลาที
- รัฐสมาชิกที่มีปญหาการขาดดุลการชําระเงินจะตองมีหนังสือแจงความจํานง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไปถึงกองทุนฯวาตนมีนโยบายในการแก
ไขปญหาทางเศรษฐกิจของตนอยางไร
เพือ่ ใหกองทุนฯ
ใชเปนเกณฑพิจารณาอนุมัติการใชสิทธิเกี่ยวกับการถอนเงิน โดยคณะกรรมการบริหารของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กองทุนฯจะเปนผูพิจารณาอนุมัติ
- สําหรับประเทศไทยกอนที่จะลงนามเขาเปนสมาชิกกองทุนฯ เมือ่ วันที่ ๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤษภาคม ๒๔๙๒ เคยมีปญ
 หาขอกฎหมายวา การเขาเปนสมาชิกดังกลาว ตองไดรบั
ความเห็นชอบของรัฐสภา หรือไม แตหลังจากไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ เมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒ ซึง่ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา "พระมหากษัตริยทรงไว
ซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสั
นติภาพ สงบศึก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และทําหนังสือสัญญาอื่นกับนานาประเทศ" และวรรคสองบัญญัติวา "หนังสือสัญญาใด
มีบทเปลีสํ่ยานแปลงอาณาเขตไทยหรื
ญญัติเพื่อใหการเปกนาไปตามสัญญา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีอกจะต
า องออกพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา" ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยเสนอความเห็นวาการเขาเปน
สมาชิกกับกองทุนฯกาเปนการลงนามหนั
งสือสัญญาตามมาตรากา๑๕๔ วรรคหนึสํา่งนัและไม
มีกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตองเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา
จึงไมตอสํงได
ับความเห็นชอบของรัฐกสภาตามมาตรา
วรรคสอง ตอมาไดกมาีการตรา
านักรงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานั๑๕๔
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนฯ พ.ศ. ๒๔๙๔ และในป พ.ศ. ๒๕๑๔
ก็ไดมีการตราพระราชบั
าหนดการปฏิบกัตาิบางประการเกีสํ่ยานัวกักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บสิทธิพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติใหอสําํานาจและกํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ถอนเงินในกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๑๔ ดวย หลังจากนัน้ ประเทศไทยไดมหี นังสือแจงความจํานงถึง
กองทุนฯหลายครั
้ง โดยไมเคยปฏิบตักาใิ นลักษณะวาสํหนั
อแจงความจํานงดังกลกาาวเปนหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงสืงานคณะกรรมการกฤษฎี
สัญญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
หลีกภัย เสนอหนังสืกอาแจงความจํานงฉบั
บที่ ๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี-กรัาฐบาลของ นายชวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ถึงฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐, ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑, ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑,
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๑ ตามลํ
สํานัากดังานคณะกรรมการกฤษฎี
า ละฉบับ
๒๕ สิงหาคม
๒๕๔๑ และ ๑ ธันวาคม
บ หนังสือแจงความจํากนงแต
จะรายงานความคืบหนาในการแกไขปญหาเศรษฐกิจตามที่ไดเคยเสนอไวในหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี่จกะดํ
า าเนินการตอสํไป
านักรวมทั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แจงความจํานงฉบับกากอน และเสนอนโยบายและมาตรการที
ง้ อาจมี
การขอยกเวนไมปฏิบัติตามมาตรการใดมาตรการหนึ่งโดยแสดงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ผลไมเพียงพอ
ในการอนุสํามนััตกิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ารใชสิทธิพิเศษในการถอนเงิ
นงวดตสําอนัไปของกองทุ
นฯดวย หากเหตุ
หรือไมไดแสดงเหตุผล กองทุนฯก็อาจไมอนุมตั วิ งเงินได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในเงินที่รัฐบาลไทยไดกราับอนุมัติและโอนมาจากกองทุ
นฯ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี-กสําาหรับภาระผูสํกานัพักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เปนไปตามพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหวาง
ประเทศสํพ.ศ.
๒๔๙๔ พระราชบัญญักาติใหอํานาจปฏิ
ิการเกี่ยวกับกองทุนการเงิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําบนััตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นและธนาคาร
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๑ ลงวันที่
๓๑ มกราคม พ.ศ.กา๒๕๑๕ และพระราชกํ
าหนดแกไขเพิ่มเติกมาพระราชบัญญัสํตาิในัหกองานคณะกรรมการกฤษฎี
ํานาจปฏิบัติการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๒๑ รวมทั้งพระราช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่ยงานคณะกรรมการกฤษฎี
บัญญัติใสํหาอนัํากนาจและกํ
าหนดการปฏิกบาัติบางประการเกี
วกับสิทธิพิเศษถอนเงิกนาในกองทุนฯ
พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติใหอํานาจและกําหนดการปฏิบัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พ.ศ. ๒๕๒๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บางประการเกี่ยวกักบาสิทธิพิเศษถอนเงิ
ในกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๑๔
- โดยสรุปรัฐบาล นายชวน หลีกภัย เห็นวาหนังสือแจงความจํานงที่รัฐบาล
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัญกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ประกอบ
มีไปถึงกองทุ
ฯ ไมเปนหนังสือสัญญาตามรั
ฐธรรมนู
มาตรา ๒๒๔ เพราะขาดองค
เรื่องเจตนาของคูกรณีและขาดองคประกอบของการเปนหนังสือสัญญาตามหลักกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักวิชาการและประเพณี
ขอพิจารณาและคําวินิจฉัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นตองพิจารณาในเบื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑) ตามคํารองมีประเด็
้องตนวาเรื่องนี้เปกนากรณีมีปญหา
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีรัฐกธรรมนู
า
สํานัก๒๖๖
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่มีปญหาเกี่ยสําวกั
นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ญ มาตรา
บัญญัติวา "ในกรณี
อํานาจหนาที่
ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ใหองคกรนั้นหรือประธานรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย"
องคกรตามรัฐธรรมนูญหมายถึงองคกรที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีขึ้นและกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อํานาจหนาที่ไวโดยรัฐธรรมนูญ
สวนกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรณีที่องคกรตามรัฐธรรมนูญองคกรหนึ่งหรือระหวางองคกรมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ของตน องคกรนั้นสามารถเสนอเรื
่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไดสํหรื
อเสนอความเห็น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตอประธานรัฐสภา เพื่อใหเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได
กรณีคํารองนี้ ประธานรั
มีปญหาเกี่ยวกับอํากนาจหน
าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภาเห็นสํวาานักรณี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
องคกรตามรัฐธรรมนูญเปนกรณีที่มีปญหาวาหนังสือแจงความจํานงเปนหนังสือสัญญาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรากา๒๒๔ และเปสํนานัหนั
งสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบั
ญญัสําตนัิเกพืงานคณะกรรมการกฤษฎี
่อใหการเปนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
ตามสัญญาตามมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม มีปญหาวาการใหความเห็นชอบหนังสือ
แจงความจํ
นอํานาจของรัฐสภาหรื
ซึ่งตางเปนองคกรตามรั
สํานัากนงเป
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อคณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ
เพื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญเชนกัน
จะไดนําไปพิจารณาในการดํ
าเนินสํการไต
สวนคํารองตามรัฐธรรมนู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ มาตราสํ๓๐๕
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิเคราะหแลวเห็นวามีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
เกิดขึ้นแล
่งประธานรัฐสภาไดสงเรื
นเปนไปตามบทบัญกญัา ติของรัฐธรรมนูญ
สําวนักซึงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่องมาพรอมความเห็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๒๖๖ ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไวพิจารณาวินิจฉัยได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ารณาวินิจฉัยตอไปมีวกาาหนังสือแจงความจํ
านงที่รัฐบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๒)กาประเด็นที่ตสํอางพิ
นักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มีไปถึงกองทุนฯเปน "หนังสือสัญญา" ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ หรือไม และจะตองไดรับ
ความเห็สํนาชอบของรั
ฐสภาตามรัฐธรรมนู
วรรคสอง หรือไม มีขกอา พิจารณา ดังนี้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ มาตราสํ๒๒๔
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒.๑) อํานาจในการทําหนังสือสัญญาตาง ๆ ตามมาตรา ๒๒๔ เปนพระราช
อํานาจของพระมหากษั
ํานาจอธิปไตยในทางบริ
ฐมนตรีหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตริยซึ่งทรงใช
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กาหารผานทางคณะรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐบาลดังความในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา "พระมหากษัตริยท รงไวซง่ึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นติภาพ สัสํญ
านัญาสงบศึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชอํสําานันาจในการทํ
าหนังสือสัญกญาสั
ก และสัญญาอื่นกากับนานาประเทศ
หรือกับองคการระหวางประเทศ" และมาตรา ๓ บัญญัติวา "อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาตริยผูทรงเปสํนานัประมุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภา คณะรั
สําฐนัมนตรี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ชาวไทย พระมหากษั
ขทรงใชอํานาจนั้นทางรั
และศาล
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี"้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หนังสือสัญญาตามรักาฐธรรมนูญ มาตรา
๒๒๔ มีความหมายครอบคลุ
มถึง
ความตกลงทุกประเภทที่ประเทศไทยทําขึ้นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากวถึงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๒๔ กล
ง "หนังสือสัญญาสันติกภา าพ สัญญาสงบศึ
และสัญญาอื่น" กา
ดังนัน้ คําวา "สัญญาอื่น" ยอมหมายถึงหนังสือสัญญาที่ทํากับนานาประเทศหรือกับองคการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระหวางประเทศ
ซึง่ ตองอยูภ ายใตบกงั คัา บของกฎหมายระหว
างประเทศเชนเดียกวกัา บหนังสือสัญญา
สันติภาพและหนังสือสัญญาสงบศึก จะเปนหนังสือสัญญาภายใตบงั คับของกฎหมายภายในของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง่ มิได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเทศใดประเทศหนึ
๒.๒) กฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับความตกลงหรือสัญญาระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเทศนั้น ไดแก อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสัญญา
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐและองคการระหวางประเทศ หรือระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องคการระหวางประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖
อนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับนี้เปนที่ทราบและยอมรับกันทั่วไปวามีที่มาจากผลของการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประชุมสหประชาชาติในการจัดทําประมวลหลักกฎหมายระหวางประเทศ และจารีตประเพณี
อันเปนแนวปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรัสํบาและยึ
ดถือปฏิบัติกันมาเปนเวลาชานานแลสําวนัและได
กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องคประกอบของสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศไววา "สนธิสญ
ั ญา" หมายถึง
"ความตกลงระหว
างประเทศที่ทําขึ้นกเปา นลายลักษณสําอนัักกษรระหว
างรัฐตาง ๆ หรืกอา ระหวางรัฐกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
องคการระหวางประเทศ หรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน และอยูภ ายใตบงั คับของ
กฎหมายระหวางประเทศ
ไมวาจะทํ
้นเปนฉบับเดียวหรือสองฉบั
บ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากขึงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บ หรือหลายฉบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผนวกเขาดวยกัน และไมวาจะเรียกชื่ออยางไร" ความหมายของ "สนธิสญ
ั ญา" ตามอนุสัญญา
ทัง้ สองฉบั
งกลาวจึงครอบคลุมถึงกความตกลงระหว
กรูปแบบ เชกนา สนธิสญ
ั ญา
สําบนัดักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัากงประเทศทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
อนุสัญญา ความตกลง ขอตกลง หนังสือแลกเปลีย่ น พิธสี าร กรรมสารทั่วไป กรรมสารสุดทาย
เปนตน ดังนัน้ คําวกาา "หนังสือสัญสํญา"
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
ความตกลง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๒๔ จึงหมายถึ
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระหวางประเทศที่ประเทศไทยไดทําขึ้นเปนหนังสือกับนานาประเทศ หรือกับองคการระหวาง
ประเทศสํโดยมี
ความมุง หมายเพือ่ ใหกเากิดผลผูกพันสํทางกฎหมายระหว
างกันตามกฎหมายระหว
าง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศ ไมวาความตกลงนั้นจะจัดทําขึ้นในรูปแบบใดและใชชื่ออยางไร และมีความหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๘ -

เชนเดียวกับคําวา "สนธิ
ั ญา" ดัสํางนัทีกก่ งานคณะกรรมการกฤษฎี
ลาวแลวโดยมีลกั ษณะกคืา อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑. ทําขึ้นระหวางรัฐ หรือระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศ หรือระหวาง
องคการระหว
างประเทศดวยกันเองกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. ความตกลงนั้นตองทําเปนหนังสือ
ายหรือหลายฝายทีกม่ าเี จตนากอใหเสํกิาดนัพักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นธะผูกพัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๓.กาเปนความตกลงสองฝ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทางกฎหมาย และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๔. ความตกลงนัน้ ตกอา งอยูภ ายใตบสํางั นัคักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของกฎหมายระหวางประเทศ
๒.๓) ขอพิจารณาตอไปมีวา หนังสือแจงความจํานงเปนหนังสือสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําานังประเทศหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามความหมายของกฎหมายระหว
อไม
หนังสือแจงความจํานงที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนฯมีสาระสําคัญเกี่ยวกับสถานะ
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และปญหาวิ
ฤติการณทางเศรษฐกิจกและการเงิ
นของประเทศและแจ
งถึงนโยบายรวมทั
้ง
มาตรการตาง ๆ ที่จะดําเนินการแกไขปญหา โดยกองทุนฯจะนําหนังสือแจงความจํานงดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กาอตกลงของกองทุ
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาประกอบการพิจการณาอนุ
มัติสิทสําธินัพกิเงานคณะกรรมการกฤษฎี
ศษในการถอนเงินตามข
ฯ โดยผาน
แผนการใหความชวยเหลือที่มีระยะเวลาเบิกถอน ๓๔ เดือน ตัง้ แตวนั ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นฯมีใหแก
ถึง พ.ศ.สํ๒๕๔๓
ซึง่ เปนไปตามแนวทางปฏิ
บตั ใิ นการช
ยเหลือทางการเงินทีก่ กองทุ
ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิก (คณะกรรมการบริหารของกองทุนฯไดอนุมัติใหสิทธิพิเศษในการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถอนเงินแกประเทศไทย รวม ๒.๙สํานัพักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ลาน SDRs หรือประมาณ
๔ พันลานเหรี
ยญสหรัฐ รวมกับ
ความชวยเหลือจากธนาคารกลางของประเทศตาง ๆ ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเซีย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเทศไทยจะไดรบั ความชวยเหลือทางการเงินทัง้ สิน้ ๑๖.๗ พันลานเหรียญสหรัฐ)
หนังสือแจงความจํ
านงฉบับที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายนสํา๒๕๔๐
ทําขึน้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ยืนยันถึงนโยบายในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตอเนื่องจากฉบั
บที่ ๑ ซึ่งทําขึ้นในสมักยา รัฐบาล พลเอก
ต ยงใจยุทธ และรายงานผลการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักชวลิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดําเนินการของประเทศไทยที่ไดปฏิบัติมา รวมทั้งกลาวถึงนโยบายและมาตรการที่จะดําเนินการ
ตอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือแจงความจํานงฉบับที่ ๓ ถึงฉบับที่ ๕ ไดชแ้ี จงนโยบายคือ การรักษา
เสถียรภาพของอั
ตราแลกเปลี่ยน เนืก่อางจากคาเงินบาทที
่ออนตัวลงอยางมากจากป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จจัยภายนอก
และภายในของประเทศ ปญหาความออนแอของระบบสถาบันการเงินและการกํากับตรวจสอบ
ของภาครัฐ ปญหาทางสั
รวมทัง้ นโยบายปฏิ
ู กฎหมายทีสําล่ นัา กสมั
ย เชน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งคมทีจ่ ะติ
สําดนัตามมา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รป
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมายลมละลาย และการบังคับคดี การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การแกไขปญหาสภาพคลอง
และการเพิ
นของธนาคารพาณิชยกาตลอดจนกําหนดให
การแกไขปรับปรุงกฎหมายล
มละลาย
สํานั่มกทุงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เปนเกณฑปฏิบัติ (Performance Criteria) ไวในหนังสือแจงความจํานงฉบับที่ ๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหนั
กางสือแจงความจํ
สํานัากนงฉบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักล
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บที่ ๖ เมือ่ วันที่ ๑กาธันวาคม ๒๕๔๑
าวถึง
การกระตุนเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบทางสังคมโดยใชมาตรการดานการคลังเปนสําคัญ
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่เปนเกณฑ
และขอยกเว
เงื่อนไขเกี่ยวกับกําหนดเวลาการแก
ไสํขปรั
ปรุงกฎหมายลมละลายที
ปฏิบัติซึ่งคาดวาจะมีกําหนดแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ เนื่องจากยังไมสามารถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๙ -

ดําเนินการใหลุลวงได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เมื่อไดพิจารณาหนังสือแจงความจํานงทุกฉบับที่กลาวมาแลวมีความเห็นวา
หนังสือแจงความจํกาานงเปนการแถลงชี
้แจงนโยบายและการดํกาาเนินงานของรัฐบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เพื่อเปนเหตุผลประกอบการขอใชสิทธิพิเศษถอนเงินจากกองทุนฯ มีลักษณะเปนการดําเนินการ
ฝายเดียวของรัฐบาลไทย
ธิของตนในฐานะที่เปนกรัาฐสมาชิกในการขอใช
ทรัพยากร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เพื่อขอใช
สํานัสกิทงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทัว่ ไปของกองทุนฯ ตาม "ขอตกลงวาดวยกองทุนฯ" ขอ ๕ สวนที่ ๓ (บี)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วาการกระทรวงการคลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ฝายรัฐบาลไทยมีรัฐกมนตรี
ง และผูวาการธนาคารแห
ง
ประเทศไทยลงนามในหนังสือแจงความจํานงเพียงฝายเดียวแสดงแผนการทีร่ ฐั บาลไทยจะปฏิบตั ิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นฯ ทั้งในอดีสํตาและป
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
โดยเปนที่เขาใจกันกมาตลอดในการขอความช
วยเหลือจากกองทุ
จจุบันวา
หากปฏิบตั ไิ มไดกจ็ ะไมบงั คับกันตามกฎหมายและกองทุนฯก็ไมไดมหี นังสือตอบรับสนอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามรูปแบบของความตกลงระหว
างประเทศแต
อยสําางใด
เพราะกองทุนฯก็ไมถกือาวาหนังสือ
แจงความจํานงเปนหนังสือขอทําความตกลงทีท่ ง้ั สองฝายตองการใหเกิดพันธะผูกพันตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานันกฯได
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอมติของกองทุ
สํานนัฯดั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมายระหวางประเทศโดยกองทุ
มเี คยประกาศแถลงข
งทีไ่ ดมี
หนังสือ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายธารินทร
สํานันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก า นฯ
นิมมานเหมิ
ท) แจงใหทราบถึงมติกดาังกลาวของคณะกรรมการบริ
หารของกองทุ
มติท่ี ๖๐๕๖-(๗๙/๓๘) วันที่ ๒ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๗๙ (พ.ศ. ๒๕๒๒) วา "แผนการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาใชขอ ตกลงระหว
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
า กเลีย่ งภาษาที
สํานักม่ งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ใหความชวยเหลือไม
งประเทศ ดังนัน้ จะตอกงหลี
นี ยั ทีจ่ ะทํา
ใหเกิดความเขาใจวาเปนการผูกพันทางสัญญาในแผนการใหความชวยเหลือและในหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แจงความจํานง"
นอกจากนี้ "เกณฑปฏิบัติ" บางประการ เชน การแกไขปรับปรุงกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลมละลานัน้ รัฐบาลไทยไดริเริ่มมาเปนเวลานานแลว และรัฐบาลเห็นวาถึงเวลาทีจ่ ะใหมผี ลบังคับ
เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศในชวงนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แมวารัฐบาลไทยไดกําหนดแผนปฏิบัติการบางประการไวในหนังสือ
แจงความจํานงโดยกําหนดใหเปนสํเกณฑ
ปฏิบัติดวยดังเชนในหนังสือแจงความจํ
านงฉบับที่ ๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนดใหการแกไขปรับปรุงกฎหมายลมละลายซึง่ คาดวารัฐสภาจะใหความเห็นชอบไดภายใน
วันที่ ๓๑สําตุนัลกาคม
๒๕๔๑ ไวเปนเกณฑ
่รัฐบาลยังไมสามารถปฏิกาบัติตามที่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ปฏิบัติ แตกสํารที
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กําหนดไว กองทุนฯ ก็มิไดถือวาเปนการละเมิดพันธกรณีที่ประเทศไทยมีตอกองทุนฯ
ในฐานะรัฐสมาชิกอักนา จะยังผลใหตสําอ นังถูกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กลงโทษภายใตขอ ตกลงว
ประการใด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าดวยกองทุสํนาฯนักแต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หนังสือแจงความจํานงทีร่ ฐั บาลมีไปถึงกองทุนฯจึงมิใช "หนังสือสัญญา"
ในความหมายของความตกลงระหว
ป่ ระเทศไทยได
ทาํ ขึน้ เปนหนังกสืาอกับกองทุนฯ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีากงประเทศที
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ซึ่งเปนองคการระหวางประเทศ เพราะขาดลักษณะของการเปนความตกลงระหวางประเทศ
างตน จึงวินิจฉัยวาหนักงสืา อแจงความจํสําานงขอรั
บ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีโดยเหตุ
กา ผลดังกลสําานัวขกงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนฯ ไมเปนหนังสือสัญญาตาม
รัฐธรรมนูสําญนัแห
งราชอาณาจักรไทย มาตรา
ปนกรณีที่จะตองไดรับกความเห็
นชอบ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๒๔ จึสํงาไม
นักเงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ของรัฐสภาตามวรรคสอง ของมาตราดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายเชาวน สายเชือ้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาฐธรรมนูญ
ประธานศาลรั

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
[รก.๒๕๔๒/๖๓ก/๑๒/๑๙
กรกฎาคม
๒๕๔๒]
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารยโกเมน ภัทรภิรมย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่ ๑๑/๒๕๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาหนังสือแจงความจํานงขอรับ
ความชวยเหลื
น ที่รัฐบาลมีไปถึกางกองทุนการเงิสํานนัระหว
างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อทางวิชาการและการเงิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจั
กรไทย มาตรา ๒๒๔
ไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วรรคสองสํหรื
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีประธานรั
กา
านัมกคี งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๑ เสนอเรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ฐสภา สํได
าํ รองลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม
่อง

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติขอใหประธานรัฐสภาเสนอเรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บความชวยเหลือ
พรอมความเห็
นใหศาลรัฐธรรมนูญพิกาจารณาวินิจฉัสํยาวนัากหนั
งสือแจงความจํานงขอรั
ทางวิชาการและการเงิน ที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศเพื่อขอความชวยเหลือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภาตามรัสําฐนัธรรมนู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทางการเงิน เปนหนักางสือสัญญาทีสํ่จาะตนักองานคณะกรรมการกฤษฎี
งไดรับความเห็นชอบของรั
ญ
มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม โดยประธานรัฐสภาเห็นวาเปนการโตแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
านัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขององคสํการต
ง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ กคืาอ รัฐบาลฝาสํยหนึ
กับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอี
กฝายหนึ่ง
จึงอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ เสนอเรื่องพรอมความเห็นดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวิสํนานัิจกฉังานคณะกรรมการกฤษฎี
ย
ขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๒๖ คน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๔ เพือ่ ใหวฒ
ุ สิ ภามีมติตาม
มาตรา ๓๐๗ ถอดถอน นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี และนายธารินทร นิมมานเหมินท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกจากตําแหนง โดยกลาวหาวามีพฤติการณสอวาจงใจ
ใชอํานาจหนาที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง เนื่องจากรัฐบาลไทยไดทําหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ
โดยมิไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสํสภา
ประธานวุฒิสภาไดสงคํารองขอถอดถอนดั
งกลาวไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการซึ่งทําหนาที่
เปนคณะกรรมการป
องกันและปราบปรามการทุ
จริสํตานัแหกงานคณะกรรมการกฤษฎี
งชาติตามบทเฉพาะกาลของรั
ฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
มาตรา ๓๒๑ เพื่อดําเนินการไตสวนตามมาตรา ๓๐๕ ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การทุจริตแหงชาติเกห็านวา มีประเด็สํานนัทีก่ตงานคณะกรรมการกฤษฎี
องพิจารณาในเบื้องตกนาวา หนังสือแจสํงาความจํ
านงขอรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศเพื่อขอ
ความชวสํยเหลื
อทางการเงินเปนหนังกสืาอสัญญาที่จะตสําอนังได
รับความเห็นชอบของรั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม และโดยที่ประเด็นนี้มีความเห็นขัดแยงระหวาง
คณะรัฐมนตรี และสมาชิ
รวม ๑๒๖ คน เป
เกี่ยวกับการใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กสภาผูแสํทนราษฎร
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานปญหาขอโตสํแานัยกงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ แตคณะกรรมการปองกันและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปราบปรามการทุ
จริตแหงชาติไมอาจเสนอเรื
่องตอสํศาลรั
ฐธรรมนูญเองได จึงสกงาปญหาดังกลาว
ไปยังประธานรัฐสภา เพื่อใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัยกอํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประธานรัฐสภาพิจการณาเห็
นวา เพืสําอ่ นัยุกตงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปิ ญ
 หาขอขัดแยงระหวกาางองคกร จึงอาศั
านาจตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ เสนอเรื่องพรอมความเห็นดังกลาวมาเพื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาลรัฐธรรมนู
ญพิจารณาวินิจฉัย กา
ตามขอเท็จจริงดังกลาวมีขอพิจารณาในเบื้องตนวา เรื่องที่ประธานรัฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญพิจารณาวิ
สํานนัิจกฉังานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เสนอใหศาลรัฐธรรมนู
ยนี้ เปนปญหาเกี่ยวกักบาอํานาจหนาทีสํ่ขาององค
กรตาง ๆ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ ที่จะพึงสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าแหนงนายกรั
สํานัฐกมนตรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า งตาง ๆ
การถอดถอนผูดํารงตํ
รัฐมนตรี และตํกาแหน
ตามรัฐธรรมนูญ เปนอํานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๓ วิธีการในการถอดถอน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก๓๐๗
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํ๓๒๒
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บัญญัติไวในมาตรากา๓๐๔ ถึงมาตรา
แตตามบทเฉพาะกาลในมาตรา
วรรคสอง
บัญญัติวา "กอนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ การถอดถอนผูดํารงตําแหนง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้ ใหเปนมติของที่ประชุมรวมของสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภาตาม
มาตรา ๓๑๕ และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๙ (๑๔) มาตรา ๑๑๘ (๑๐) มาตรา ๑๓๓ (๘)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๔๑ (๕) มาตรา ๑๖๘ (๓) มาตรา ๒๑๖ (๘) มาตรา ๒๖๐ (๖) มาตรา ๒๙๙
มาตรา ๓๐๓ มาตรา ๓๐๔ และมาตรา ๓๐๗ มาใชบงั คับโดยอนุโลม"
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในขณะที่เรื่องนี้มาสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญยังไมมีการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนีสํ้ การถอดถอนผู
ดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามรัสํฐาธรรมนู
ญจึงตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อยูภายใตบังคับของบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒๒ วรรคสอง คือยังไมเปนอํานาจ
ของวุฒิสสํภาแต
เปนอํานาจของที่ประชุกามรวมของสภาผู
ทนราษฎรกับวุฒิสภาตามมาตรา
๓๑๕ คือ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัแกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ แกไข
เพิ่มเติมครั้งสุดทายโดยรั
งราชอาณาจักรไทย แก
่ ๖)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูสํญ
านัแห
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาไขเพิ่มเติม (ฉบั
สํานับกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พุทธศักราช ๒๕๓๙ ทําหนาที่สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ สวนวิธีการ
ถอดถอนตามบทเฉพาะกาลให
นํามาตราต
ภาจะตองดําเนินการ คืกาอ มาตรา ๓๐๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าง ๆ ซึ่งสํวุาฒ
นักิสงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๓๐๔ และมาตรา ๓๐๗ มาใชบังคับแกที่ประชุมรวมกันของสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภา
โดยอนุโลม ทัง้ นี้ โดยมิ
มาตรา ๓๐๕ และมาตรา
ดว ย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไดบัญญัตสํิใาหนันกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๐๖ มาอนุสํโาลมใช
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําหรับมาตราอื่น ๆ ที่ใหนํามาใชบังคับโดยอนุโลมมิใชวิธีการถอดถอนแตเปน
"ผล" ของมติ
ามมาตรา ๓๐๗ ที่ใหกถาอดถอนผูใดออกจากตํ
าแหนง คือ
สํานักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๑๐๙ (๑๔) ผูเ คยถูกวุฒสิ ภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนออกจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตําแหนงตองหามมิกใาหใชสทิ ธิสมัคสํรรั
เลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาผู
หนดหาป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แทนราษฎรมี
สํานักกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๑๑๘ (๑๐) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรสิน้ สุดเมือ่ วุฒสิ ภา
มีมติตามมาตรา
๓๐๗ ใหถอดถอนออกจากตํ
าแหน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํางนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๓๓ (๘) สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒสิ ภาสิน้ สุดเมือ่ วุฒสิ ภามีมติ
ตามมาตรา ๓๐๗ ให
าแหนง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ถอดถอนออกจากตํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๔๑ (๕) กรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงเมื่อวุฒิสภามีมติ
สํานัก๓๐๗
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าแหนง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามมาตรา
ใหถอดถอนออกจากตํ
มาตรา ๑๖๘ (๓) ใหวุฒิสภาประชุมเพื่อพิจารณาและมีมติใหถอดถอนบุคคล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัแกทนราษฎรถู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ออกจากตําแหนงไดกาในระหวางที่อสําายุนักขงานคณะกรรมการกฤษฎี
องสภาผูแทนราษฎรสิ้นกาสุดลงหรือสภาผู
กยุบ
มาตรา ๒๑๖ (๘) ความเปนรัฐมนตรีสน้ิ สุดลงเฉพาะตัวเมือ่ วุฒสิ ภามีมติตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๐๗
ใหถอดถอนออกจากตํกาาแหนง
มาตรา ๒๖๐ (๖) ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มติตามมาตรา
สํานัก๓๐๗
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าแหนง และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตําแหนงเมือ่ วุฒสิ ภามี
ใหถอดถอนออกจากตํ
มาตรา ๒๙๙ เปนกรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภา
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าแหนง
ขอใหวุฒิสภามีมติใหกรรมการปองกักนา และปราบปรามการทุ
จริตแหงชาติพนจากตํ
เหตุที่จําตองนํามาตราเหลานี้มาใชโดยอนุโลมเพราะมติตามมาตรา ๓๐๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัญกออกจากตํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนมติของที่ประชุกมาวุฒิสภาใหถสํอดถอนผู
ดํารงตําแหนงตางกๆา ตามรัฐธรรมนู
าแหนง กา
เมื่อบทเฉพาะกาลบัญญัติวาการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญใหเปนมติของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ประชุมรวมของสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภาจึงตองนํามาตราเหลานี้มาใชโดยอนุโลมเพื่อให
มติของทีป่ ระชุมรวมของสภาผูแ ทนราษฎรกับวุฒสิ ภามีผลเชนเดียวกับมติของวุฒสิ ภาตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๐๗
ดังนัน้ เมื่อบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒๒ วรรคสอง มิไดบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหนํามาตรา ๓๐๕ และ ๓๐๖ มาใชบงั คับโดยอนุโลม จึงไมอาจนํามาตรา ๓๐๕ และมาตรา ๓๐๖
มาใชบงั คับได ประธานวุฒิสภาจึงสํไม
ตองสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวน และคณะกรรมการดังกลาวนี้ก็ยังไมมีอํานาจทําการไตสวน
ตามมาตรา
และประธานวุฒิสกภาไม
มเพื่อพิจารณาตามมาตรา
๓๐๖
สํานัก๓๐๕
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ตองจัดให
สํามนัีกการประชุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติยังไมมีอํานาจทําการ
ไตสวน การที่คณะกรรมการป
องกัสํานนัและปราบปรามการทุ
จริตกาและประพฤติมสําิชนัอบในวงราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในฐานะคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสนอประธานรัฐสภาวากรณีของ
เรื่องนี้เปสํนานัปกญงานคณะกรรมการกฤษฎี
หาโตแยงเกี่ยวกับการใช
กรตามรัฐธรรมนูกญา ตามรัฐธรรมนูญ
กา อํานาจหนาสํทีา่ขนัององค
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๒๖๖ แตคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอเรื่องตอ
ศาลรัฐธรรมนูญเองไม
่คณะกรรมการปองกักนาและปราบปรามการทุ
จริตแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไดเพราะปสํญานัหาที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตั้งไวคือปญหาเบื้องตนวาหนังสือที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศเพื่อขอ
ความชวสํยเหลื
อทางการเงินนัน้ เปนหนั
องไดรับความเห็นชอบของรั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งสือสัญญาที
สํา่จนัะต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม ไมไดเปนปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะกรรมการปองกั
จริตแหงชาติที่คณะกรรมการป
อสํงกั
และปราบปราม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานและปราบปรามการทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การทุจริตแหงชาติจะเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
คณะกรรมการป
องกันและปราบปรามการทุ
จริตแหสํางนัชาติ
จึงสงปญหาไปยังประธานรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภาเพื่อ
อาศัยอํานาจประธานรัฐสภาเสนอปญหานี้ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตเมือ่ เรือ่ งนีไ้ มไดอยูใ น
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการป
และปราบปรามการทุกจาริตแหงชาติแสํลาวนัคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํอางกั
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติก็ไมอาจสงใหประธานรัฐสภาเพื่อใหประธานรัฐสภา
านักศงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสนอเรื่อสํงให
าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกา
สวนที่ประธานรัฐสภาเห็นวา เรื่องนี้เปนการโตแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
องคกรตาง ๆ ตามรักาฐธรรมนูญ คืสํอารันัฐกบาลฝ
ายหนึ่ง และสมาชิกากสภาผูแทนราษฎรอี
กฝายหนึ่ง
เพื่อเปนการยุติปญหาขอขัดแยงระหวางองคกร จึงเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
วินิจฉัยนัสํ้นานักรณี
ที่ประธานรัฐสภาจะเสนอเรื
่องใหศสําลรั
ธรรมนูญพิจารณาวินกิจาฉัยก็ตองเปนกรณี
ที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑๒๖ คน ผูเสนอใหกาถอดถอนนายกรั
มนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั
มิใชองคกรที่มี
อํานาจหนาที่ที่จะใหความเห็นชอบตอหนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการ
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํา่งนัประกอบด
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เปนไปตามสั
ญา แตเปนอํานาจหนกาาที่ของรัฐสภาซึ
วยสภาผูแทนราษฎร
และวุฒสิ ภา
ประชุมรวมกันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๙๓ (๑๕) การเขาชื่อของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๒๖ คน
สํานัขอให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และรัฐมนตรี
สํานักวางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ถอดถอนนายกรัฐมนตรี
การกระทรวง
การคลังยังมิไดมกี ารเสนอตอทีป่ ระชุมรวมของสภาผูแ ทนราษฎรกับวุฒสิ ภาจึงยังถือไมไดวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐสภามีปญหานี้ และรัฐบาลเองมิไดมีปญหาเชนกัน แตเปนปญหาของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งยังมิไดมีอํานาจหนาที่ในการไตสวนเรื่องนี้ ดังนัน้ เรื่องนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จึงมิไดเปน "กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ" ที่องคกรนั้น
หรือประธานรัฐสภาจะเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๖๖ แตเปนเรื่องการขอใหตีความรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญปจจุบันมิไดมีบทบัญญัติให
ศาลรัฐธรรมนูญเปนผูตีความดังเชสํานนัคณะตุ
ลาการรัฐธรรมนูญซึ่งเคยบัญญัตสํิไวาในันรั
ฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา ๒๐๗ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิสํ่มาเตินักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
(ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช
๒๐๗ ซึ่งบัญญัติขอความอย
กา ๒๕๓๘ มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างเดียวกันวา
"ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี รัฐสภา วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรมีมติวากรณีมีปญหาที่จะตอง
ตีความรัฐธรรมนูญกาใหนายกรัฐมนตรี
ประธานรัฐสภา ประธานวุ
แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฒิสภา หรือสํประธานสภาผู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ราษฎร แลวแตกรณี สงเรื่องใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย" ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
พิจารณาวิ
ยเฉพาะเทาที่รัฐธรรมนู
าที่ไวในแตละมาตราเท
สํานนัิจกฉังานคณะกรรมการกฤษฎี
กาญบัญญัติอําสํนาจหน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านั้น มิได
มีอํานาจหนาที่ในการตีความรัฐธรรมนูญโดยทั่ว ๆ ไป เหมือนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
จะวินิจฉัยวาหนังสือแจกางความจํานงขอรั
วยเหลือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการที
กา ่ศาลรัฐธรรมนู
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานับกความช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทางวิชาการและการเงินที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศเปนหนังสือสัญญาที่จะตอง
ออกพระราชบั
ญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสั
ญญาอัสํนานัจะต
องไดรับความเห็นชอบของรั
ฐสภาตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไมนั้น ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาหนังสือดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ไมเปนหนังสือสัญญาที
นชอบของรัฐสภา นายกรั
มนตรีวาการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ตองไดรับสํความเห็
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐมนตรี และรั
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กระทรวงการคลังก็จะพนจากขอกลาวหาวามีพฤติการณสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอ
บทบัญญัสํตานัิแกหงานคณะกรรมการกฤษฎี
งรัฐธรรมนูญ มาตรา ก๒๒๔
ถอดถอนออกจากตํ
า วรรคสอง
สํานัการขอให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าแหนงก็จะ
ยุตลิ ง ที่ประชุมรวมของสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภาไมอาจมีมติใหถอดถอนได แตถา
ศาลรัฐธรรมนูญวินกิจาฉัยวาหนังสือสํดัานังกล
าวเปนหนังสือสัญญาที
ชอบของรัฐสภา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่ตองไดรับความเห็
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีผลผูกพันรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ใหตอ งถือ
สํานัฐกธรรมนู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และรัฐมนตรี
ตามที่ศาลรั
ญวินิจฉัย เทากักบาวาศาลรัฐธรรมนู
วินิจฉัยวานายกรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แทนราษฎรกั
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยงแควินิจสํฉัายนัวกางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่ประชุมรวมของสภาผู
วุฒิสภาก็จะเหลืออํานาจเพี
ในการที่
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใชอํานาจดังกลาวนั้นมีพฤติการณสอวาจงใจ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
สําอนัไม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใชอํานาจหน
ที่ขัดตอบทบัญญัติแหกงารัฐธรรมนูญหรื
เทานั้น ซึ่งเห็นไดวาไมกาวาศาลรัฐธรรมนูญ
จะวินิจฉัยไปในทางใดก็เปนการตัดอํานาจของที่ประชุมรวมของสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในการถอดถอนผูดกําารงตําแหนงตสําางนักๆงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามรัฐธรรมนูญอันเปกานอํานาจโดยเฉพาะของที
่ประชุมรวม กา
ของสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒๒ วรรคสอง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บวุฒิสภา
อันจะเปสํนาการก
าวลวงไปวินิจฉัยในเรืก่อา งที่เปนอํานาจหน
าที่ของสภาผูแทนราษฎรกั
โดยสภาทัง้ สองมิไดขอใหวนิ จิ ฉัยอีกดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีดักงนัา น
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
้ แมศาลรัสํฐาธรรมนู
ญจะไดรับเรื่องนี้ไวกพาิจารณา แตเมืสํ่อาพินักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
ารณาแลวเห็นวา กา
เรื่องนี้มิใชปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไมมีหนาที่ตีความรัฐธรรมนูญโดยไมจํากัด ทั้งการตีความในเรื่องนี้จะเปนการตัดอํานาจโดยชอบ
ของที่ประชุมรวมของสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภา โดยสภาทัง้ สองมิไดขอใหวนิ จิ ฉัยอีกดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จึงเห็นควรไมวนิ จิ ฉัยเรือ่ งนี้
ใหยกคํารองของผูร อ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โกเมน
ภัทรภิรมย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีศาสตราจารย
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

[รก.๒๕๔๒/๖๓ก/๒๓/๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒]
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คําวินิจฉัยของ นายจุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่ ๑๑/๒๕๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง คณะรัฐมนตรีใชอํานาจหนาที่ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดวยนายวันมูหะมัดนอร มะทา ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็น
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และสมาชิก
ตอศาลรัสํฐาธรรมนู
ญวา พลเอก ชวลิตกายงใจยุทธ ผูนสําํานัฝกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ยคานในสภาผูแทนราษฎร
สภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๒๖ คน (ที่ถูกตอง คือ ๑๒๕ คน) อันเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาชื่อรองขอตอสํประธานวุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ของจํานวนสมาชิกทักาง้ หมดเทาทีม่ สํอี ายูนัข กองสภาผู
แ ทนราษฎร เข
ฒิสภา
เพื่อใหถอดถอน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกจากตําแหนง ตาม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ามีพฤติการณ
รัฐธรรมนูสําญนัแห
งราชอาณาจักรไทย พุกาทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๐๔ โดยกลากวหาว
สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง เนื่องจากรัฐบาลไทยไดทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อทางการเงินสําโดยมิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หนังสือถึงกองทุนการเงิ
เพือ่ ขอความชวยเหลื
ไดรบั
ความเห็นชอบของรัฐสภา ประธานวุฒิสภาจึงสงคํารองดังกลาวไปยังคณะกรรมการปองกันและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ประกอบ
ปราบปรามการทุ
จริตแหงชาติ เพื่อดํกาาเนินการไตสสํวนตามรั
ฐธรรมนูญ มาตราก๓๐๕
มาตรา ๓๒๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวา กรณีดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
เปนปญหาเกี่ยวกับการใชอํานาจหน
าที่ขององคกรตาง ๆ ตามมาตรา ๒๖๖ สํจึางนัสกงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปญหาดังกลาว
มายังประธานรัฐสภา เพื่อใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธานรัฐสภาเห็นวาปญหาดังกลาวเปนการโตแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ
ตามรัฐธรรมนูญระหวางรัฐบาลกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และยังไมมกี ฎหมายหรือระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใด ๆ ทีจ่ ะยึดถือเปนแนวทางปฏิบตั ไิ ดหากปลอยทิง้ ไวอาจกอใหเกิดความขัดแยงในทางความคิด
อยางรุนแรง อันอาจสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของประเทศ เพื่อเปนการยุติปญหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอขัดแยงระหวางองคกรและเปนปญหาที่อยูในความสนใจของประชาชนทั่วไป จึงเสนอเรื่อง
พรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูสํญานัเพืกงานคณะกรรมการกฤษฎี
่อพิจารณาวินิจฉัยตามรักาฐธรรมนูญแหสํงาราชอาณาจั
กรไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๖
พิเคราะหแลว มีประเด็
ดังนี้ คือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นทีต่ อ งวินสํจิ านัฉักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑. ประธานรัฐสภามีสิทธิเสนอเรื่องตามคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนู
หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ มาตรา ๒๖๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางการเงินที่รัฐบาลมีไปถึง
กองทุนการเงิ
นระหวางประเทศเปนหนั
องออกพระราชบัญญักตาิเพื่อใหการเปนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งสือสัญญาที
สํา่จนัะต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามสัญญา อันตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง
หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สําหรับประเด็นขอ ๑ เห็นวาเนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒๒ วรรคสอง
บัญญัติวสําานั"กกองานคณะกรรมการกฤษฎี
นที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิ
ฐธรรมนูญนี้ การถอดถอนผู
กา กวุฒิสภาตามรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดํารงตําแหนง
ตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้ ใหเปนมติของที่ประชุมรวมของสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภา ตาม
มาตรา ๓๑๕ และให
มาตรา ๓๐๓ มาตรากา๓๐๔ และมาตรา
มาใชบงั คับ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานําบทบัญญัสํตาิ นัฯลฯ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก๓๐๗
งานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยอนุโลม" ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวเปนบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อันเปนขอยกเวน
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งมิไดมาจาก
จากบทบัสํญานัญักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
ิทั่วไป จึงตองตีความโดยเคร
งครัดวสําานัในระหว
างทีส่ มาชิกวุฒสิ ภายั
การเลือกตั้งจะนําบทบัญญัติทั่วไปมาใชบังคับมิได คงนํามาใชบังคับไดเฉพาะที่บทเฉพาะกาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระบุไวเทานั้น จึงไมกอา าจนํารัฐธรรมนู
มาตรา ๓๐๕ และมาตรา
บดวยในกรณีนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัญ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๐๖ มาใชสํบานัังกคังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เพราะหากตีความวาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒๒ วรรคสอง ประธานวุฒิสภาจะตองสงเรื่อง
ไปใหคณะกรรมการป
องกันและปราบปรามการทุ
จสํริาตนัแห
งชาติทําการไตสวนเสีกยา กอน และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติก็มีอํานาจทําการไตสวนไดโดยชอบดวย
รัฐธรรมนูญ มาตรากา๓๐๕ วรรคหนึ
ว ก็จะตองมีผลตามมาตรา
วย ซึ่งบัญญัติวา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่งกแล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๐๕ วรรคสี
สํานัก่ดงานคณะกรรมการกฤษฎี
"ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวา ขอกลาวหาใดมีมลู นับแต
า
า
วันดังกลสําาวนัผูกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดํารงตําแหนงที่ถูกกลากวหาจะปฏิ
บัตสํิหานนัากทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ตอไปมิไดจนกวาวุฒิสกภาจะมี
มติ และให
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักเพื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๐๖ และอัสํายนัการสู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เสนอความเห็นไปยักงาประธานวุฒสํิสาภา
่อดําเนินการตามมาตรา
งสุดเพือ่
ดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป แตถา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก า มีมูล
คณะกรรมการป
องกันและปราบปรามการทุ
จริตแหสํางนัชาติ
เห็นวาขอกลาวหาใดไม
ใหขอกลาวหานั้นเปนอันตกไป" ดังนัน้ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นขอ ๒ วา การทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัวกยเหลื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หนังสือแจงความจํกาานงขอรับความช
อทางการเงินของรักฐาบาลไมขัดตอสํรัาฐนัธรรมนู
ญ
มาตรา ๒๒๔ วรรคสองแลว และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กสภาผูแ ทน
ตนเองมีสํอาํานันาจไต
สวนมูลกรณีนี้ได กก็าคงจะตองมีคสํวามเห็
นวาขอกลาวหาของสมาชิ
ราษฎรฝายคาน จํานวน ๑๒๖ คน ไมมมี ลู ซึง่ จะมีผลใหขอ กลาวหานัน้ ตองตกไป ตามรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่ ดังกลาวขางต
สํานนักผลที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัฒกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๓๐๕ วรรคสี
ต่ ามมาก็คอื สภาผูกแ าทนราษฎรและวุ
สิ ภาไมมโี อกาส
ที่จะประชุมรวมกันและมีมติตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒๒ วรรคสองบัญญัติไว ซึง่ นาจะมิใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจตนารมณอันแทจริงของบทบัญญัติดังกลาว ทีป่ ระสงคใหองคกรทัง้ สองอันเปนองคกรหลัก
ที่สําคัญยิ่งของรัฐเปนผูตรวจสอบความถูกตองรวมกันในมูลกรณีที่ถูกกลาวหาเฉพาะในขณะที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สมาชิกวุฒสิ ภายังมิไดมาจากการเลือกตัง้ เทานัน้ เมื่อบทบัญญัติดังกลาวมิไดระบุใหนํา
มาตรา ๓๐๕ มาใชบงั คับโดยอนุโลมดวยเชนนี้ เมื่อไดรับคํารองขอถอดถอนนายกรัฐมนตรีและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแลว ประธานวุฒิสภาก็ไมมีอํานาจหนาที่ตองสงเรื่อง
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุ
จริตแหงชาติดําเนินการไตสวนตามรั
ฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๐๕ วรรคหนึ่ง หรือจัดใหมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุ
จริตแหกงาชาติตามรัฐธรรมนู
ญ มาตรา ๓๐๖ แตอกยาางใด ประธาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
วุฒิสภาคงมีหนาที่เพียงแตนําเรื่องการถอดถอนเขาที่ประชุมรวมของสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒสิ ภาเพือ่ ลงมติตกามที
๓๒๒ วรรคสองกบัา ญญัติไวเทานัสํ้นานัซึกง่งานคณะกรรมการกฤษฎี
สภาทัง้ สอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ร่ ฐั ธรรมนูสํญ
านักมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อาจตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อวินิจฉัยขอกลาวหาไดกอนการลงมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๗
อํานาจหน
องคณะกรรมการปองกั
จริตแหงชาติที่จะดํ
สําานัทีก่ขงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานและปราบปรามการทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาเนินการไตสวน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๕ จึงไมอาจเกิดขึ้นไดในกรณีนี้ แมวาจะไดรับเรื่องการถอดถอนจาก
ประธานวุฒิสภาก็ตกาม
การไตสวนได เพราะขักดาตอรัฐธรรมนูสํญานัมาตรา
๓๒๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ก็ไมอาจดํสําาเนินักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วรรคสอง ดังทีก่ ลาวมา การที่ประธานรัฐสภาสงเรื่องมาใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปญหา
ตามรัฐธรรมนู
ญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง
ของคณะกรรมการปอกงกั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตามคําแนะนํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
า นและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยอางเหตุผลในคํารองวา มีปญหาโตแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ของรัฐบาลกับสมาชิกากสภาผูแทนราษฎรนั
้น เห็นวาเรื่องนี้สืบเนื
แทนราษฎร กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่องมาจากสมาชิ
สํานักกสภาผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ฝายคาน จํานวน ๑๒๖ คน รองขอตอประธานวุฒิสภาใหถอดถอนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลั
ง ตามรัฐธรรมนู
และมาตรา ๓๐๔ เพราะมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ มาตรา สํ๓๐๓
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พฤติการณ
สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา "หนังสือ
สัญญาใด มีบทเปลีก่ยานแปลงอาณาเขตไทยหรื
อเขตอํานาจแหกงารัฐ หรือจะตอสํงออกพระราชบั
ญญัติ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เพื่อใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา" เห็นวาการที่ประธานรัฐสภา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตามที่รัฐธรรมนูญ
จะมีสิทธิสํเาสนอเรื
่องใหศาลรัฐธรรมนูกญาพิจารณาวินสํิจาฉันัยกได
ก็ตอเมื่อเขาหลักเกณฑ
มาตรา ๒๖๖ บัญญัติไวเทานั้น ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ บัญญัติวา "ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรตาง ๆ ตามรั
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อํานาจหนาที่ขององค
ธรรมนูญ ใหองคกรนัก้นาหรือประธานรัสําฐนัสภาเสนอเรื
่อง
พรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย" บทบัญญัติดังกลาวยอมหมายถึง จะตอง
สํานัอกขงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าที่ขององค
สํานักกรต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
มีปญหาหรื
อโตแยงเกี่ยวกับอํานาจหน
าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญกาเกิดขึ้นแลว
องคกรนั้นเองหรือประธานรัฐสภาจึงจะมีสิทธิเสนอเรื่องที่เปนปญหาขององคกรนั้นหรือปญหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขัดแยงระหวางองคกการตอศาลรัฐธรรมนู
ญได เมื่อไมปรากฏวกาารัฐบาลหรือคณะรั
มนตรีกับรัฐสภา กา
ซึ่งตางเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญดวยกันมีปญหาหรือขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ตาม
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รัฐธรรมนูสําญนักมาตรา
๒๒๔ วรรคสองกาแตอยางใด และไม
อาจถือวาสมาชิกสภาผูกาแทนราษฎร
จํานวน ๑๒๖ คน เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญดวย คงเปนเพียงสวนหนึง่ ของสภาผูแ ทนราษฎร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํฐาสภาก็
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เทานั้น หาใชองคกกรรัา ฐสภาไม อีกสํทัานัง้ กเหตุ
ผลอืน่ ๆ ตามคํารอกงของประธานรั
มิใช
องคประกอบของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ ที่จะทําใหประธานรัฐสภามีสิทธิเสนอเรื่องตอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยไดตามบทบัญญัติดังกลาว ดังนั้นในกรณีนี้จึงไมชอบ
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองของประธานรัฐสภาไวพิจารณาวินิจฉัยตามนัยของรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๖๖ ไมจําตองวินิจฉัยประเด็นขอ ๒ ตอไป
อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงใหยกคํารองของประธานรัฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายจุมสํพล
สงขลา
านักณงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

[รก.๒๕๔๒/๖๓ก/๒๙/๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒]
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คําวินิจฉัยของ พลโท จุล อติเรก ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่ ๑๑/๒๕๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาหนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทางวิชาการและการเงิน ที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ เปนหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๘ -

สัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประธานรัฐสภา ไดมีคํารอง เรื่องคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภาเสนอความเห็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญพิจารณาวิสํนาิจนัฉักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แหงชาติ ขอใหประธานรั
นใหศาลรัฐธรรมนู
วาหนังสือ
แจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน ที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ
ระหวางประเทศ
เปนหนังสือสัญญาทีกา่จะตองไดรับสํความเห็
นชอบของรัฐสภาตามรั
มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม ประธานรัฐสภาเห็นวาเปนการโตแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ มาตรา
สํานั๒๖๖
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขององคกรตามรัฐธรรมนู
จึงเสนอเรื่องพรอมความเห็
นดังกลสําานัวมาเพื
่อ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภา ไดสําคนัวามว
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทธ และ
ตามคํารองของประธานรั
า พลเอก ชวลิต ยงใจยุ
คณะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๒๖ คน ไดเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภา ตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๔ เพือ่ ใหสํวาฒ
ุ นักสิ งานคณะกรรมการกฤษฎี
ภามีมติตามมาตรา ๓๐๗
ถอดถอน นายชวน
หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี และนายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตําแหนง เพราะมีพฤติการณสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง
เนือ่ งจากรัฐบาลไดมหี นังสือแจงความจํานงถึงกองทุน ฯ โดยมิไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธานวุฒิสภาไดสงคํารองขอถอดถอนดังกลาวไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งทําหนาที่เปนคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การทุจริตแหงชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒๑ เพื่อดําเนินการไตสวนตามมาตรา ๓๐๕
ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุ
จริตแหงชาติเห็นวา มีประเด็นสําทีนั่ตกองานคณะกรรมการกฤษฎี
งพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
เบื้องตนวา หนังสือแจงความจํานงทีร่ ฐั บาลมีไปถึงกองทุน ฯ เปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับ
ความเห็สํนาชอบของรั
ฐสภาตามรัฐธรรมนู
วรรคสอง หรือไม และประธานรั
ฐสภา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ มาตราสํ๒๒๔
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เห็นวาเปนปญหาขอโตแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
จึงเสนอเรื่องพรอมความเห็
นดังกล
่อศาลรัฐธรรมนูญกพิาจารณาวินิจฉัสํยานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําานัวมาเพื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ศาลรัฐธรรมนูญไดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ
และผูวาการธนาคารแห
สงเอกสารทีเ่ กีย่ วของในเรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ่ งนี้ รวมทัง้ ให
ผูเกี่ยวของคือฝายรัฐบาลและฝาย พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ กับคณะ รวม ๑๒๖ คน ไดสง เอกสาร
และความเห็นเพิ่มกเติามเพื่อประกอบการพิ
จารณา อนุญาตใหกผาเู กีย่ วของทัง้ สองฝ
ยไดมาแถลงและ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
ยื่นคําแถลงเปนหนังสือดวย
ขอเท็จจริงตามเอกสารที
ง รัฐกมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่รัฐมนตรีสํวาานัการกระทรวงการคลั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วาการ
กระทรวงการตางประเทศ และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยสงตอศาลรัฐธรรมนูญ ไดความวา
กองทุนการเงินระหว
การระหวางประเทศที
ประสงคเพื่อให กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาางประเทศ เป
สํานนัองค
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่จัดตั้งขึ้นโดยมี
สําวนััตกถุงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความรวมมือทางการเงินระหวางประเทศและขยายการพาณิชยระหวางประเทศ กองทุน ฯ ไดมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เมือ่ เดือน
ขอตกลงระหว
างสมาชิก เรียกวา "ขอกตกลงว
าดวยกองทุ
นการเงินระหวางประเทศ"
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ และขอตกลงดังกลาวกําหนดใหกองทุน ฯ เปนนิติบุคลเต็มรูป และมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ความสามารถในการทํ
อจําหนายซึง่ อสังหาริกมาทรัพยและสังสํหาริ
ทรัพยอกี ทัง้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าสัญญา ไดสํมานัาหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดําเนินกระบวนการทางกฎหมายได กองทุน ฯ จึงเปน "องคการระหวางประเทศ" ที่ถือเปน
นิตบิ ุคคลตามกฎหมายระหว
างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กองทุน ฯ มีหนาทีใ่ หความชวยเหลือแกรฐั สมาชิกทีม่ ปี ญ
 หาการขาดดุล
การชําระเงิน โดยเตรี
น ฯ ไมวาจะเปนกา"เงิน" และ/หรื
ทธิพเิ ศษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยมทรัพยากรของกองทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําอนัก"สิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ถอนเงิน" ใหแกรัฐสมาชิกที่มีปญหาไดใชประโยชนจากทรัพยากรดังกลาวในการแกไขปญหา
สํานักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ความชวสํยเหลื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทางเศรษฐกิ
และการเงิน ตามแผนการให
อ ซึ่งไดเตรียมการไวเกพืา ่อรองรับ
การใหความชวยเหลือแกรฐั สมาชิก ถารัฐสมาชิกมีปญหาดานดุลการชําระเงินสามารถขอใชสิทธิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นการเงิสํนานัระหว
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กมีสทิ ธิซอ้ื เงิสํนาตราสกุ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตามขอตกลงวาดวยกองทุ
างประเทศได รัฐสมาชิ
ลทีต่ น
ตองการดวยเงินตราสกุลของตนเอง ทัง้ นี้ กองทุนฯจะขายเงินตราดังกลาวใหโดยมีเงือ่ นไขวา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รัฐสมาชิสํกาจะต
องซื้อเงินตราของตนคืกนา ไปภายในระยะเวลาที
่กําหนด รัฐสมาชิกกทีาม่ ปี ญ
 หา
การขาดดุลการชําระเงินจะตองมีหนังสือแจงความจํานงไปถึงกองทุน ฯ ชี้แจงถึงปญหาที่เกิดขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กองทุน ฯ โดยคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และการแกไขปญหาเศรษฐกิ
จและการเงิ
นของรัฐสมาชิก เพือ่ กให
บริหารใชเปนเกณฑพิจารณาอนุมัติความชวยเหลือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเปนสมาชิ
สํานักกกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศไทยไดลงนามเข
น ฯ เมือ่ วันที่ ๓ พฤษภาคม
๒๔๙๒
ไดมีการตราพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา บัติบางประการเกี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พ.ศ. ๒๔๙๔ และพระราชบั
ญญัตสํิใาหนักองานคณะกรรมการกฤษฎี
ํานาจและกําหนดการปฏิ
่ยวกับสิทธิพิเศษ กา
ถอนเงินในกองทุนการเงินระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ ดวยหลังจากนัน้ ประเทศไทยก็ไดเคยมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือแจงความจํานงถึงกองทุน ฯ มาแลว โดยไมประสงคหรือแสดงวาหนังสือแจงความจํานง
ดังกลาวเปนหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในรัฐบาลของ พลเอก ชวลิต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยงใจยุทธ อนุมัติใหกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยเจรจาขอความชวยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการจากกองทุน ฯ จากธนาคารกลางของประเทศตาง ๆ และสถาบันการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในตลาดเงินทุนตางประเทศ เพื่อแกไขปญหาการเงินการคลัง การปรับปรุงระบบอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา และการปรับปรุงประสิทสํธิาภนัาพของธนาคารแห
งประเทศไทย โดยรัฐสํมนตรี
วาการกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การคลัง (นายทนง พิทยะ) และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (นายชัยวัฒน วิบลู ยสวัสดิ)์
เปนผูลงนามในหนั
งสือแจงความจํานง
ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฉบับที่ ๑ เมื
สําอ่ นัวักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ขอรับ
ความชวยเหลือจากกองทุน ฯ คณะกรรมการบริหารของกองทุน ฯ ไดอนุมตั วิ งเงินดังกลาวใหแก
ประเทศไทย เมือ่ วักนาที่ ๒๐ สิงหาคม
ในวงเงิน ๒.๙ พักนา ลาน SDRs หรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก๒๕๔๐
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกประมาณ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔ พันลานเหรียญสหรัฐ ครั้นเมื่อถึงรัฐบาลของ นายชวน ไดเสนอหนังสือแจงความจํานง
ฉบับที่ ๒สําถึนังกฉบั
บที่ ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิ
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ก๒๕๔๑
วันที่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กายน ๒๕๔๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๑ และวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ ตามลําดับ
หนังสือแจงความจํกาานงแตละฉบับสํจะกล
าวถึงการแกไขปญหาเศรษฐกิ
จและการเงิ
นตามที่ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เคยแจงนโยบายและมาตรการไว และที่จะดําเนินการตอไป รวมทัง้ ไดกาํ หนดขอแมวา หากไม
สํานับกัตงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
สามารถปฏิ
ิตามมาตรการใดมาตรการหนึ
่งไดไสํวเาพืนัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
ประกอบการพิจารณาในการอนุ
มัติการใช
สิทธิพิเศษในการถอนเงินงวดตอไปของกองทุน ฯ ดวย แตการขอรับความชวยเหลือนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๓๐ -

กองทุน ฯ อาจไมอกนุามตั กิ ไ็ ดถา หากไม
มเี หตุผลเพียงพอ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ กับคณะ ไดชี้แจง แถลง และเอกสารประกอบคําแถลง
ไดความวสําานัในสมั
ยรัฐบาลของ พลเอก
วงที่เกิดวิกฤติกการณ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ชวลิต บริหสํารประเทศช
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ทางเศรษฐกิจ
และสถานการณเลวราย จนตองมีหนังสือแจงความจํานงฉบับที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐
เพื่อขอรับความชวยเหลื
ชาการตามแผนการให
ของกองทุน ฯ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อทางการเงิ
สํานันกและวิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ความชวยเหลื
สํานัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และเห็นวาแมจะถือวาหนังสือแจงความจํานงเปนหนังสือสัญญา แตกไ็ มมขี อ ความใดระบุใหไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ออกกฎหมาย
จึงไมมีประเด็นวาจะขักดาตอรัฐธรรมนูสําญนักมาตรา
๒๒๔ หรือไม แตกาหนังสือ
แจงความจํานง ตัง้ แตฉบับที่ ๒ เปนตนมา จนถึงฉบับที่ ๕ ซึง่ ทําในสมัยรัฐบาลของนายชวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ท่ี ๖๐๕๖-(๗๙/๓๘)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไดระบุวาจะออกกฎหมายอะไร
เมืสําอ่ นัใดด
วย และทีก่ องทุนอางมติ
ลงวันที่
๒ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๗๙ ของคณะกรรมการบริหารของกองทุน ฯ วาการใหความชวยเหลือของ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เปนสัญญา
สํานันัก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น ฯ ไมเกีย่ วกับ
กองทุน สํฯานัและหนั
งสือแจงความจํานงไม
เปนแนวปฏิบัติของกองทุ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึง่ เปนกฎหมายภายในสูงสุดของประเทศไทย การตีความคําวาหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาญ มาตรา ๒๔๔
สํานักจึงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
สัญญาตามรัฐธรรมนู
งตองหมายความถึงความตกลงใด
ๆสําไมนักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
า จะอยูภ ายใต
กฎหมายระหวางประเทศหรือไม นอกจากนี้ หนังสือสัญญาทีท่ าํ ตามกฎหมายระหวางประเทศ
สําปนัแบบ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่จะตองมีปสํระกาศพระบรมราชโองการให
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใชหนังสือสัญญา
ก็มีหลายรู
และมิไดเปนรูปแบบที
นัน้ เสมอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีฝกายรั
า ฐบาลของ สํนายชวน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าชี้แจง คําสํแถลง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไดมีเอกสารประกอบคํ
และเอกสาร
ประกอบคําแถลงไดความวาหนังสือแจงความจํานงที่รัฐบาลไทยมีไปถึงกองทุน ฯ ไมใชหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ เพราะคูกรณีคือรัฐบาลไทยและกองทุน ฯ ตางก็ไมได
ดําเนินการตอกันในลักษณะที่เปนหนังสือสัญญา คําวาหนังสือสัญญาในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายถึง ความตกลงระหวางประเทศที่ทําขึ้นเปนหนังสือระหวางรัฐตาง ๆ หรือระหวางรัฐกับ
องคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน และอยูภ ายใตกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระหวางประเทศ แตหนังสือแจงความจํานงมิไดมลี กั ษณะดังกลาว นอกจากนี้ การทําหนังสือ
สัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔
ในทางปฏิบัติฝายบริหารเปนผูดําเนินสํการโดยอาศั
ย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย ดังนัน้ จึงตองทําเปนประกาศพระบรมราชโองการใหใช
หนังสือสัสํญานัญาดั
งกลาว โดยมีนายกรักฐามนตรีลงนามรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานับกสนองพระบรมราชโองการ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเสมอ แตหนังสือแจงความจํานงมิไดปฏิบตั ดิ งั เชนทีก่ ลาวนี้ ซึ่งฝายรัฐบาลของ
นายชวน เห็นวาหนักงาสือแจงความจํ
ร่ ฐั บาลมีไปถึงกองทุกนา ฯ ไมเปนหนัสํงาสืนัอกสังานคณะกรรมการกฤษฎี
ญญาตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานันงที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ เพราะขาดองคประกอบเรื่องเจตนาของคูกรณี และขาดองคประกอบ
ของการเป
งสือสัญญาตามหลักกกฎหมาย
หลักสํวิาชนัาการและประเพณี
ปฏิบัตกิ า
สํานนักหนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
พิจารณาตามคํารองแลวเห็นวากรณีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
บคํารองไวเพื่อพิจารณาวิ
ประเด็นที่ตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๖๖ จึงสํควรรั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นิจฉัยตอไปสําจึนังกมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พิจารณาวินิจฉัยวาหนังสือแจงความจํานงที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุน ฯ เปนหนังสือสัญญาตาม
รัฐธรรมนูสําญนักมาตรา
๒๒๔ หรือไม และจะต
องไดรสํับาความเห็
นชอบของรัฐสภาตามรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม โดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

"พระมหากษัตริยทกรงไว
าหนังสือสักญาญาสันติภาพ สํสัาญนักญาสงบศึ
ก และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ซึ่งพระราชอํ
สํานัากนาจในการทํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สัญญาอื่นกับนานาประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศ" วรรคสอง บัญญัติวา "หนังสือ
สัญญาใดมี
่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรื
อเขตอํสําานันาจแห
งรัฐ หรือจะตองออกพระราชบั
ญญัติ
สํานับกทเปลี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เพื่อใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา" และมาตรา ๓ บัญญัติวา
"อํานาจอธิปไตยเปกนาของปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริยผูทกรงเป
อํานาจนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นประมุขทรงใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี"้ ตามบทบัญญัตขิ อง
สํานักปงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ญาตาง ๆ
รัฐธรรมนูสําญนัดักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งกลาว พระมหากษัตริกยาทรงใชอํานาจอธิ
ไตยในการทําหนังสือสักญ
ตามมาตรา ๒๒๔ ไมวาจะเปนหนังสือสัญญาสันติภาพ หนังสือสัญญาสงบศึก หรือหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา
สัญญาอื่น กับนานาประเทศหรื
อกัสําบนัองค
การระหวางประเทศกและหากหนั
งสืสํอาสันัญกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญาดังกลาว
มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อให
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้น ก็จะตองได
สํานัรกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก า วย
การเปนสํไปตามสั
ญญา หนังสือสัญญานั
ความเห็นชอบของรัฐสภาด
คําวา "หนังสือสัญญา" ตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทั้งวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มีความหมายรวมถึ
งความตกลงตกาาง ๆ ที่ประเทศไทยทํ
าขึ้นกับ
นานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จะตองมีสํลากั นัษณะเป
นขอตกลงหรือความตกลงซึ
ง่ ทํสําาเปนักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนังสือระหวางรัฐ หรือการะหวางรัฐกับ
องคการระหวางประเทศ หรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกันเอง โดยเปนขอตกลง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สองฝายหรือหลายฝกาายทีม่ เี จตนากสําอนัให
เกิดพันธะผูกพันทางกฎหมาย
และขสํอาตกลงนั
น้ ตองอยู
ภายใตบงั คับของกฎหมายระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สําหรับหนังสือแจงความจํานงทีร่ ฐั บาลมีไปถึงกองทุน ฯ นั้น มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับสถานะและปญหาวิกฤติการณทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ รวมทัง้ มาตรการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตาง ๆ ที่จะดําเนินการแกไขปญหา โดยคณะกรรมการบริหารของกองทุน ฯ จะพิจารณาตาม
หนังสือแจงความจํานงดังกลาว ซึ่งรัฐบาลของ พลเอก ชวลิต ไดมหี นังสือแจงความจํานงฉบับที่ ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมือ่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ และคณะกรรมการบริหารของกองทุน ฯ ไดอนุมตั ใิ หสทิ ธิเศษ
ในการถอนเงินแกปกระเทศไทย
รวม
พันลาน SDRs หรืกอาประมาณ ๔ พัสํนานัลกานเหรี
ยญสหรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัก๒.๙
งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ หากรวมกับความชวยเหลือจากธนาคารกลางของประเทศตาง ๆ
ธนาคารโลกและธนาคารพั
ฒนาเอเซีกยา ดวยแลว จะได
ั งานคณะกรรมการกฤษฎี
ความชวยเหลือทัง้ สิน้ ก๑๖.๗
พันลาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัรกบ
า
เหรียญสหรัฐ โดยผานแผนการใหความชวยเหลือทีม่ รี ะยะเวลา ๓๔ เดือน ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๓
ไดทาํ หนังสือแจกางความจํานงฉบั
่ ๒ เมือ่ วันที่ ๒๕ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีครักา้นถึงรัฐบาลของ
สํานันายชวน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําบนัทีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
พฤศจิกายน ๒๕๔๐ โดยยืนยันถึงนโยบายในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศตามที
่ไดกลาวไวในหนังสือแจ
ที่ ๑ และรายงานผลการดํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางความจํานงฉบั
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเนินการ
ของประเทศที่ไดปฏิบัติไปหลังจากไดรับอนุมัติวงเงินงวดแรกจากกองทุน ฯ และยังกลาวถึง
นโยบายและมาตรการที
อไป หนังสือแจงความจํ
บที่ ๕ ไดชี้แจง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่จะดําเนินสํการต
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านงฉบับที่ ๓สําถึนังกฉบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นโยบายคือ การรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และปญหาความออนแอของระบบสถาบัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐ ปญหาทางสั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง้ นโยบายปฏิรป
การเงินและการกํ
ากับตรวจสอบของภาครั
งคมทีจ่ ะติดตามมา รวมทั
ู
กฎหมายทีล่ า สมัย เชน กฎหมายลมละลายและการบังคับคดี การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การแกไข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปญหาสภาพคลองและการเพิ
่มทุสํนาของธนาคารพาณิ
ชย ตลอดจนกํ
ไขปรับปรุง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดใหสํกาารแก
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมายลมละลายเปนเกณฑปฏิบตั ไิ วในหนังสือแจงความจํานงฉบับที่ ๕ ดวย และในรัฐบาลของ
นายชวนสํานีนั้เอง
ไดมีการทําหนังสือแจกางความจํานงฉบั
่ ๖ เมือ่ วันที่ ๑ ธันวาคม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานับกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๑ กลาวถึง
การกระตุนเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบทางสังคมโดยใชมาตรการดานการคลังเปนสําคัญ
และไดขอยกเวนเงืก่อานไขที่กําหนดเวลาการแก
ไขปรับปรุงกฎหมายล
นเกณฑปฏิบัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มละลายซึ
สํา่งนัเป
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ใหเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ เพราะเหตุยังไมสามารถดําเนินการใหลุลวงตามกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดพิจารณาหนังสือแจงความจํานงทั้งหกฉบับมาแลว เห็นวาเปนการชี้แจง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นงานของรัสํฐาบาลในการขอใช
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานจากกองทุนสํฯานัเป
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นโยบายและการดํากเนิ
สิทธิถอนเงิ
นการกระทํา
ฝายเดียว เพื่อขอใชสิทธิของตนในฐานะที่เปนรัฐสมาชิก โดยฝายรัฐบาลไทยมีรัฐมนตรีวาการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งประเทศไทยลงนาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่รัฐบาลไทย
กระทรวงการคลั
งและผูวาการธนาคารแห
กลาวถึงแผนการที
จะปฏิบัติ หากปฏิบัติไมไดก็ไมมีเจตนาจะบังคับกันตามกฎหมาย โดยเฉพาะกองทุน ฯ ไมไดมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทัง้ กองทุนสําฯนักก็งานคณะกรรมการกฤษฎี
หนังสือตอบรับสนองตามรู
ปแบบของความตกลงระหว
างประเทศ
ไมถอื วาหนังสือ กา
แจงความจํานงเปนหนังสือขอทําความตกลงเพื่อตองการใหเกิดพันธะผูกพันตามกฎหมายระหวาง
านักาวคื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักุกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประเทศสํกล
อ กองทุน ฯ ไดมหี นักางสือลงวันที่ ๑๖
มภาพันธ ๒๕๔๒ ถึงรัฐกามนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง (นายธารินทร นิมมานเหมินท) แจงใหทราบถึงมติของคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักลงวั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กองทุน ฯ มติท่ี ๖๐๕๖-(๗๙/๓๘)
นที่ ๒ มีนาคม ค.ศ.กา๑๙๗๙ วา "แผนการ
ใหความชวยเหลือไมใชขอ ตกลงระหวางประเทศ ดังนัน้ จะตองหลีกเลีย่ งภาษาทีม่ นี ยั ทีจ่ ะทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหเกิดความเขาใจวาเปนการผูกพันทางสัญญาในแผนการใหความชวยเหลือและในหนังสือ
แจงความจํานง" ซึง่ แสดงใหเห็นโดยชัดแจงวาทัง้ รัฐบาลไทยและกองทุน ฯ ตางก็ไมถือวาหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แจงความจํานงเปนสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศและตามที่รัฐบาลไทยไดกําหนด
จะปฏิบัติการบางอยางซึ่งเปนเกณฑปฏิบัติไวในหนังสือแจงความจํานง ปรากฏตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แจงความจํานงฉบับที่ ๕ ไดระบุใหมกี ารแกไขปรับปรุงกฎหมายลมละลายและจะใหรฐั สภา
ใหความเห็นชอบภายในวันที่ ๓๑สําตุนัลกาคม
๒๕๔๑ ซึ่งเปนเกณฑปฏิบัติก็ตามสําแต
การที่รัฐบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยังไมสามารถดําเนินการได กองทุน ฯ ก็มิไดถือวาเปนการละเมิดเพราะมิใชขอตกลงระหวาง
ประเทศทีสําม่ นัผี กลผู
กพันตามกฎหมาย กดัางนัน้ หนังสือสํแจ
านงทีร่ ฐั บาลมีไปถึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านังกความจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งกองทุน ฯ
จึงมิใช "หนังสือสัญญา" ในความหมายของความตกลงระหวางประเทศ เพราะขาดลักษณะ
ของการเปนความตกลงหรื
อขอตกลงระหว
างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวาหนังสือแจงความจํานงขอรับ
ความชวสํยเหลื
อทางวิชาการและการเงิกานที่รัฐบาลมีไสํปถึ
นการเงินระหวางประเทศไม
เปน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ ทั้งวรรคหนึ่งและวรรคสอง จึงไมจาํ ตองใหไดรบั
ความเห็นชอบของรักาฐสภาตามรัฐสํธรรมนู
ญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แตอยางใด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พลโท จุล อติเรก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๓๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตุลาการศาลรั
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๒] สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
[รก.๒๕๔๒/๖๓ก/๓๓/๑๙
กรกฎาคม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีคํกาวิานิจฉัยของ นายชั
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนันต สมุทวณิช ตุลกาการศาลรั
ฐธรรมนู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่ ๑๑/๒๕๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาหนังสือแจงความจํานงขอรับ
ความช
วยเหลือทางวิชาการและการเงิ
น ที่รสํัฐาบาลมี
ไปถึงกองทุนการเงินกระหว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า างประเทศ
เปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔
วรรคสอง หรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธานรัฐสภา ไดกมาคี าํ รองลงวันสํทีา่ นั๒๔
ธันวาคม ๒๕๔๑ เรื่อกงคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติขอใหประธานรัฐสภาเสนอความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งสือแจงความจํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอทางวิชาการและการเงิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พิจารณาวินิจฉัยวากหนั
านงขอรับความชวยเหลื
น ที่รัฐบาล
มีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ เปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา โดยประธานรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามรัฐธรรมนู
ญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง
ฐสภาเห็นวาเปนการโตกแา ยงเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ จึงอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นดังกลาสํวมาเพื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
เสนอเรื่องพรอมความเห็
่อศาลรัฐธรรมนูญพิจการณาวิ
นิจฉัย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอเท็จจริงตามคํารองของประธานรัฐสภา สรุปไดวา พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
สําานันในสภาผู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า คน ไดเขาชื่อ
ผูนําฝายค
แทนราษฎร และคณะสมาชิ
กสํสภาผู
แทนราษฎร จํานวน ก๑๒๖
รองขอตอประธานวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๔ เพือ่ ใหวฒ
ุ สิ ภามีมติตามมาตรา ๓๐๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
กา
ถอดถอน นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี และนายธารินทร นิมมานเหมินสํทานัรักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
มนตรีวาการ
กระทรวงการคลังออกจากตําแหนง โดยกลาวหาวามีพฤติการณสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งกองทุนฯ
รัฐธรรมนูสําญนักมาตรา
๒๒๔ วรรคสองกาเนื่องจากรัฐบาลได
มีหนังสือแจงความจํากนงถึ
โดยมิไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภา ประธานวุฒิสภาไดสงคํารองขอถอดถอนดังกลาวไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุ
จริตและประพฤติมิชอบในวงราชการซึ
่งทําหนาที่
เปนคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อดําเนินการไตสวนตามมาตรา ๓๐๕ ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเห็นวา มีประเด็นที่ตองพิจารณาเบื้องตนวา หนังสือแจงความจํานงทีร่ ฐั บาลมีไปถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กองทุน ฯ เปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม และโดยที่ประเด็นนี้มีความเห็นขัดแยงระหวางคณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวม ๑๒๖ คน เปนปญหาขอโตแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๓๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

องคกรตาง ๆ ตามรักาฐธรรมนูญ มาตรา
๒๖๖ จึงเสนอเรื่องพรกาอมความเห็นดัสํงากล
วมาเพื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามคํารองมีประเด็กนา ตองพิจารณาในเบื
้องตนวาการที่ประธานรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภาเสนอเรื่อง
พรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยนั้น เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ บัญญัติวา "ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ
สําานัทีก่ขงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําอนังค
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
อํานาจหน
ององคกรตาง ๆ ตามรักาฐธรรมนูญ ให
กรนั้นหรือประธานรัฐกสภาเสนอเรื
่อง
พรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย" ดังนั้นการที่ประธานรัฐสภาไดเสนอเรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําญนักพิงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกโต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พรอมความเห็นเพืก่อาศาลรัฐธรรมนู
จารณาวินิจฉัยโดยเห็นกวาากรณีมีปญหาข
แยงเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญจึงเปนการเสนอตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
สํานัดกังงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่คณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
เพราะกรณี
กลาวมีปญหาเกี่ยวกับกการที
ทําหนังสือแจงความจํากนงไปยั
งกองทุน ฯ
วาหนังสือแจงความจํานงดังกลาว เปนหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีจะตองนําเสนอเพื่อขอรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านันกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความเห็นชอบของรักาฐสภา ตามรัฐสํธรรมนู
ญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง
หรือไมสํเห็
ากรณีมีปญหา
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแลวและเปนไปตามบทบัญญัติของ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พิจารณาวินสํิจานัฉักยงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐธรรมนูสําญนักมาตรา
๒๖๖ จึงรับเรื่องไว
เพื่อประโยชนแหงการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญอาศัยอํานาจตามความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๖๕ ใหรสํัฐามนตรี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง รัฐมนตรีวสําาการกระทรวง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในรัฐธรรมนูญ มาตรา
วาการกระทรวงการคลั
การตางประเทศ และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย สงเอกสารทีเ่ กีย่ วของในเรือ่ งนี้ รวมทัง้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของคือฝายรัฐบาลและฝาย พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ กับคณะ รวม ๑๒๖ คน
ไดสงเอกสารและความเห็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ซึง่ ทัง้ สองฝายไดชแ้ี จงและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สงเอกสารแลว นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไดออกนั่งพิจารณาโดยเปดเผยเพื่อฟงคําแถลงของ
ผูเ กีย่ วของ ซึ่งทั้งฝายรัฐบาลและฝาย พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ตางมอบหมายใหผแู ทนมาแถลง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และยื่นคําแถลงเปนหนังสือดวย
ขอเท็จจริงจากเอกสารที
่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัสํฐานัมนตรี
วาการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวงการตางประเทศ และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยสงตอศาลรัฐธรรมนูญ สรุปไดวา
กองทุนการเงิ
นระหวางประเทศ เปนกองค
นชอบของทีก่ปา ระชุมวาดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กรที่จัดตัสํ้งาขึนั้นกโดยความเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
การเงินและการคลังของสหประชาชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความรวมมือทางการเงินระหวาง
ประเทศและขยายการพาณิ
ชยระหว
กองทุน ฯ ไดกมาขี อ ตกลงระหวสําางสมาชิ
ก เรียกวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากงประเทศ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
"ขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ" (Articles of Agreement of The International
Monetary
ซึง่ มีผลใชบงั คับตักง้ าแต พ.ศ. ๒๔๘๘
ความในขอตกลงวาดวกยกองทุ
นการเงิน
สํานัFund)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ระหวางประเทศ ขอ ๙ มาตรา ๒ (Article IX Section ๒) กําหนดใหกองทุน ฯ เปนนิติบุคล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากสังานคณะกรรมการกฤษฎี
านัพกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เต็มรูป และมีความสามารถในการทํ
ญญา ไดมาหรือจําหนกาายซึง่ อสังหาริมสํทรั
ยและ
สังหาริมทรัพยอีกทั้งดําเนินกระบวนการทางกฎหมายได กองทุน ฯ จึงเปน "องคการระหวาง
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเทศ"สําทีนัถ่ กอืงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนนิตบิ คุ คลตามกฎหมายระหว
างประเทศ
ขอตกลงวาดวยกองทุน ฯ มีมาตรการใหความชวยเหลือแกรฐั สมาชิกทีม่ ปี ญ
 หา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๓๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การขาดดุลการชําระเงิ
พยากรของกองทุน ฯ กไม
อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น โดยเตรียสํามทรั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วาจะเปน "เงิสํนานั"กและ/หรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

"สิทธิพเิ ศษถอนเงิน" (Special Drawing Rights หรือ SDRs) ใหแกรฐั สมาชิกทีม่ ปี ญ
 หาไดใช
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไขปญหาทางเศรษฐกิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าเนินการ
ประโยชนสําจนัากทรั
พยากรดังกลาวในการแก
จและการเงิน กการดํ
ตามแผนการใหความชวยเหลือ (Stand-by Arrangement) เปนการดําเนินการเพื่อรองรับการให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นของกองทุ
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ง โดยรัฐสมาชิ
สํานักกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความชวยเหลือทางการเงิ
ฯ แกรัฐสมาชิกอยางหนึ
่มีปญหาดานดุล
การชําระเงินสามารถขอใชสิทธิตามขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ ขอ ๕
นัก)งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
า
มาตรา ๓สํา(บี
(Article V Section ๓กา(b)) ทีก่ าํ หนดว
รัฐสมาชิกมีสทิ ธิซอ้ื เงินกตราสกุ
ลทีต่ น
ตองการดวยเงินตราสกุลของตนเอง ทัง้ นี้ กองทุน ฯ จะขายเงินตราดังกลาวใหโดยมีเงือ่ นไขวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐสมาชิกจะตองซื้อเงินตราของตนคืนไปภายในระยะเวลาที่กําหนด ในการดําเนินการตาม
แผนการใหความชวยเหลือดังกลาว รัฐสมาชิกที่มีปญหาการขาดดุลการชําระเงินจะตองมีหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แจงความจํานงไปถึงกองทุน ฯ ชี้แจงถึงปญหาเศรษฐกิจและการเงินที่เกิดขึ้น แผนการดําเนินการ
และนโยบายในการแกไขปญหาเศรษฐกิ
จและการเงินของรัฐสมาชิก เพือ่ ใหกสําองทุ
น ฯ ใชเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกณฑพิจารณาอนุมัติความชวยเหลือ โดยคณะกรรมการบริหารของกองทุน ฯ จะเปนผูพิจารณา
อนุมัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กอนที่ประเทศไทยจะลงนามเขาเปนสมาชิกกองทุน ฯ เคยมีปญ
 หาขอกฎหมายวา
การเขาเปนสมาชิกกดัางกลาว ตองได
นชอบของรัฐสภา
ธรรมนูญแหง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํารนัับกความเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือไม เพราะรั
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ ทีใ่ ชบงั คับขณะทีค่ ณะรัฐมนตรีของไทย
มีมติใหสสํมัานัคกรเข
าเปนสมาชิกของกองทุ
ไมมขี อ ความใดแสดงว
าการทํา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น ฯ เมือ่ พ.ศ.
สํานัก๒๔๘๙
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หนังสือสัญญาประเภทใดตองขอความเห็นชอบของรัฐสภากอน แตมาตรา ๗๐ อันเปนบทบัญญัติ
วาดวยการประชุมรกวามกันของรัฐสภาบั
ญญัติวา การใหความเห็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานชอบหนังสือสํสัาญ
นักญาตาม
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๘๔ เปนกรณีที่รัฐสภาตองประชุมรวมกัน ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นวา
การเขาเปสํานนัสมาชิ
กดังกลาวตองไดรับกความเห็
นชอบของรั
ฐสภา ตามมาตรา ๗๐
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (๖) ประกอบกับ
มาตรา ๘๔ ของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช ๒๔๙๐ หลังจากนัน้ ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พุทธศักราช
สํานั๒๔๙๒
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
แหงราชอาณาจักรไทย
ซึง่ มาตรา ๑๕๔ กวรรคหนึ
่ง บัญญัสําตนัิวกางานคณะกรรมการกฤษฎีกา
"พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สงบศึก และทํา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัญกญังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บทเปลีย่ นแปลง
หนังสือสัสํญานัญาอื
่นกับนานาประเทศ"กและวรรคสองบั
ติวา "หนังสือสัญญาใดมี
อาณาเขตไทยหรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักาเป
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความเห็นชอบของรักาฐสภา" ซึ่งธนาคารแห
งประเทศไทยเสนอความเห็
นวาการเข
นสมาชิก
กองทุนฯเปนการลงนามหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง และไมมีกรณีตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัญกญั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญา จึงไมตอง
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
หรือจะตกอางออกพรราชบั
ติเพื่อใหการเปนไปตามสั
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา ๑๕๔ วรรคสอง ตอมาประเทศไทยจึงไดลงนามเขาเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๔๙๔ ไดสํมาีกนัารตราพระราช
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สมาชิกกองทุนฯ เมืกอ่ าวันที่ ๓ พฤษภาคม
๒๔๙๒ และในป พ.ศ.
บัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ และในป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พ.ศ. ๒๕๑๔
ก็ไดมีการตราพระราชบักาญญัติใหอํานาจและกํ
าหนดการปฏิบัติบางประการ
เกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ ดวย หลังจากนัน้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๓๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประเทศไทยก็ไดเคยมี
านงถึงกองทุน ฯ มาแล
ัตใิ นลักษณะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หนังสือแจสํงาความจํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ว โดยไมเคยปฏิ
สํานักบ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่แสดงวาหนังสือแจงความจํานงดังกลาวเปนหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ตอมาประเทศไทยได
ประสบปญหาทางเศรษฐกิ
จและการเงิ
น ในที่สุดรัฐบาลของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พลเอก ชวลิต
ยงใจยุทธ ไดมมี ติเมือ่ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๐ อนุมัติใหกระทรวงการคลังและธนาคาร
แหงประเทศไทยเจรจาขอความช
อทางการเงินและวิชาการจากกองทุ
นสําฯนักธนาคารกลาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํวายเหลื
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของประเทศตาง ๆ และสถาบันการเงินในตลาดเงินทุนตางประเทศ เพื่อแกไขปญหาการเงิน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ยนเงินตรา
สํานักและการปรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
การคลังสํการปรั
บปรุงระบบอัตราแลกเปลี
บปรุงประสิทกธิาภาพของธนาคาร
แหงประเทศไทย และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ อนุมตั หิ ลักการและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วยเหลือจากกองทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นายทนง พิทสํยะ
านักรังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เงือ่ นไขการขอความช
น ฯ โดยมอบหมายให
ฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง และนายชัยวัฒน วิบลู ยสวัสดิ์ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ตําแหนง
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ลงนามในหนั
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในขณะนัสํ้นานั)กเป
นผูลงนามรวมกัน และได
สือแจงความจํานงฉบับกาที่ ๑ เมือ่ วันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ โดยมีสาระสําคัญอยูภายใตกรองของแผนการขอรับความชวยเหลือจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานับกความช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กองทุน ฯ ที่คณะรักฐามนตรีไดอนุมสํัตานัิไวกงานคณะกรรมการกฤษฎี
และเพื่อใหการปฏิบัตกิตาามแผนการขอรั
วยเหลือ
จากกองทุน ฯ สัมฤทธิผลตามเปาหมายและภายในเงือ่ นเวลาทีก่ าํ หนด กระทรวงการคลังและ
สํานังกประเทศไทย
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานระยะเวลา
ธนาคารแห
ไดยืนยันแผนการขอรั
บความช
วยเหลือทางการเงินเป
๓๔ เดือน ในวงเงิน ๒.๙ พันลาน SDRs หรือประมาณ ๔ พันลานเหรียญสหรัฐ จากกองทุน ฯ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยคณะกรรมการบริหารของกองทุน ฯ ไดอนุมตั วิ งเงินดังกลาวใหแกประเทศไทยเมือ่ วันที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๔๐ หลังจากนั้นรัฐบาลของ นายชวน หลีกภัย ก็ไดมีการเสนอหนังสือแจงความจํานง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฉบับที่ ๒ ถึงฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ วันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๔๑ วันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๔๑ และวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๑สํตามลํ
าดับ หนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แจงความจํานงแตละฉบับจะรายงานความคืบหนาในการแกไขปญหาเศรษฐกิจและการเงินตามที่
ไดเคยแจสํางนันโยบายและมาตรการไว
ะดําเนินการตอไป รวมทั
กงานคณะกรรมการกฤษฎีใกนฉบั
า บกอน และที
สํานัก่จงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้งอาจมีการขอ
ยกเวนไมปฏิบัติตามมาตรการใดมาตรการหนึ่งโดยแสดงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาในการ
อนุมัติการใชสิทธิพกิเาศษในการถอนเงิ
งวดตอไปของกองทุนกฯา ดวย หากเหตุ
เพียงพอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําผนัลไม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรือไม ไดแสดงเหตุผล กองทุน ฯ ก็อาจไมอนุมตั วิ งเงินได
ขอเท็จจริงจากคําชีก้แาจง เอกสารประกอบคํ
าชี้แจง คําแถลง และเอกสารประกอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คําแถลงของฝาย พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ กับคณะ สรุปไดวา ในสมัยพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
เปนผูนํารัฐบาลบริกหาารประเทศชวสํงที
ดวิกฤติการณทางเศณษฐกิ
เลวราย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัก่เกิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จและสถานการณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จนตองมีหนังสือแจงความจํานงฉบับที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ เพื่อขอรับ
ความชวสํยเหลื
อทางการเงินและวิชาการตามแผนการให
ความชวยเหลือของกองทุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น ฯ และเพือ่ ให
การเปนไปตามหนังสือแจงความจํานงจึงไดออกพระราชกําหนดรวม ๖ ฉบับ ซึง่ ตอมาไดนาํ
พระราชกําหนดดังกกลา าวเสนอสภาผู
จารณา เมือ่ กวัานที่ ๕ พฤศจิสํกาายน
๒๕๔๐ และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัแกทนราษฎรพิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตยไดอภิปรายสรุปวา หนังสือแจงความจํานงทีม่ ไี ปถึง
สํานันกหนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กองทุน สํฯานัขักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรากา๒๒๔ เพราะเป
งสือสัญญาที่ตองออกพระราชบั
ญญัติ
(รวมถึงพระราชกําหนด) เพื่อใหการเปนไปตามสัญญา จึงตองไดรับความเห็นชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๓๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รัฐสภากอน ซึง่ นายโภคิ
ประจําสํานักนายกรักาฐมนตรีในขณะนั
ไดชี้แจงวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น พลกุลสํรัาฐนัมนตรี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั้นกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หนังสือแจงความจํานงเปนเพียงขอเสนอขอกูเ งินจากกองทุน ฯ เทานั้น และไดชแ้ี จงโดยสรุปวา
รัฐบาลพลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธ เห็นกวาาแมจะถือวาสํหนั
อแจงความจํานงเปนหนั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านังกสืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งสือสัญญา แตก็
ไมมขี อ ความใดระบุใหไปออกกฎหมาย จึงไมมีประเด็นวาจะขัดตอรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๒๔
หรือไม แตหนังสือกแจา งความจํานงตั
ฉบับที่ ๒ เปนตนมากจนถึ
าในสมัยรัฐบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัง้ กแต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า งฉบับที่ ๕สําซึนัง่ กทํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นายชวน หลีกภัย มีการระบุวาจะออกกฎหมายอะไร เมือ่ ใด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ท่ี ๖๐๕๖-(๗๙/๓๘)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ค.ศ. ๑๙๗๙
การที่กองทุน ฯ อากงมติ
ลงวันที่ ๒ มีนกาคม
(พ.ศ. ๒๕๒๒) ของคณะกรรมการบริหารของกองทุน ฯ ยืนยันวาแผนการใหความชวยเหลือของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กองทุน ฯ และหนังกสืาอแจงความจํสําานงไม
เปนสัญญา นั้น เปนกแนวปฏิ
บัติของกองทุ
น ฯ ไมเกีย่ วกับ กา
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญซึง่ เปนกฎหมายภายในสูงสุดของประเทศไทย ทัง้ ระบบกฎหมายไทย
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาวาหนังสือสัญญา
ก็มไิ ดใชสํหาลันักกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
ากฎหมายระหวางประเทศอยู
เ หนือกฎหมายภายใน
การตีความคํ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ จึงตองหมายความถึงความตกลงใด ๆ ไมวา จะอยูภ ายใตกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํา้ นัหนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระหวางประเทศหรืกอาไม นอกจากนี
งสือสัญญาทีท่ าํ ตามกฎหมายระหว
างประเทศก็
มี
หลายรูปแบบ และมิไดเปนรูปแบบที่จะตองมีประกาศพระบรมราชโองการใหใชหนังสือสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นัน้ เสมอไป
ขอเท็จจริงจากคําชี้แจง เอกสารประกอบคําชี้แจง คําแถลง และเอกสารประกอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ไดความว
สําานัรักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
านังกสืงานคณะกรรมการกฤษฎี
คําแถลงของฝายรัฐกบาล
บาลนายชวน หลีกภัยกมีา ความเห็นวาสํหนั
อแจงความจํานง กา
ทีร่ ฐั บาลไทยมีไปถึงกองทุน ฯ ไมใชหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ เพราะคูกรณีคือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐบาลไทยและกองทุน ฯ ตางก็ไมเคยปฏิบตั ใิ นลักษณะทีแ่ สดงวาหนังสือแจงความจํานงเปน
หนังสือสัญญา ความหมายของคําวาหนังสือสัญญาในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ เปนคําที่มี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความหมายกวางทํานองเดียวกับคําวา "สนธิสญ
ั ญา" ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องคการระหวางประเทศ หรือระหวางองคการระหวางประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖ ซึ่งหมายความถึง
ความตกลงระหวางประเทศที่ทําขึสํ้นานัเปกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนังสือระหวางรัฐตากงาๆ หรือระหวาสํงรั
ฐกับองคการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน และอยูภ ายใตกฎหมายระหวาง
ประเทศสํแต
นังสือแจงความจํานงมิกไาดมลี กั ษณะดัสํงากล
ว นอกจากนี้ การทําหนั
านักหงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กางสือสัญญาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ ในทางปฏิบัติฝายบริหารเปนผูดําเนินการโดยอาศัยพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริย ดักงานัน้ จึงตองทํสําาเปนักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประกาศพระบรมราชโองการให
ใชหนัสํงาสืนัอกสังานคณะกรรมการกฤษฎี
ญญาดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
โดยมีนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสมอ
แตหนังสืสํอานัแจกงานคณะกรรมการกฤษฎี
งความจํานงมิไดปฏิบตั กดิา งั เชนทีก่ ลาวนี
สํานั้ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สําหรับภาระผูกพันในเงินที่รัฐบาลไทยไดรับอนุมัติและโอนมาจากกองทุน ฯ
เปนไปตามพระราชบั
บัติการเกี่ยวกับกองทุกานการเงินและธนาคารระหว
าง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติใหอํานาจปฏิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคาร
ระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘
ประกาศของคณะปฏิ
วัติ ฉบับที่ ๖๑กาลงวันที่ ๓๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๓๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เกี่ยวกับกองทุนการเงิ
างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔
รวมทัง้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นและธนาคารระหว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พ.ศ. ๒๕๒๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พระราชบัญญัติใหอํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุน
การเงินระหว
งประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔กาและพระราชกํ
ไขเพิ่มเติมพระราชบั
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัาหนดแก
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติใหอํานาจ
และกําหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหวางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ.ก๒๕๒๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยสรุปรัฐบาล นายชวน หลีกภัย เห็นวาหนังสือแจงความจํานงที่รัฐบาลมีไปถึง
กาฐธรรมนูญ มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กองทุน สํฯานัไมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนหนังสือสัญญาตามรั
๒๒๔ เพราะขาดองคกปาระกอบเรื่อง
เจตนาของคูกรณีและขาดองคประกอบของการเปนหนังสือสัญญาตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และประเพณีปฏิบัตกาิ
พิจารณาขอเท็จจริงจากเอกสารที่ประธานรัฐสภาสงมา เอกสารที่เรียกจาก
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วาการกระทรวงการต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รัฐมนตรีสํวาานัการกระทรวงการคลั
ง รัฐกมนตรี
างประเทศ ผูกวาาการธนาคาร
แหงประเทศไทย เอกสารจากคําชี้แจง คําแถลง และแถลงการณของผูเกี่ยวของในการออกนั่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นวามีประเด็สํนานัทีก่ตงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พิจารณาโดยเปดเผยของศาลรั
ฐธรรมนู
ญเกี่ยวกับเรื่องนี้แลวกเห็
องพิจารณา
วินจิ ฉัยวา ๑. หนังสือแจงความจํานงที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนฯเปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๒๒๔
หรือไม ๒. หนังสือแจกงาความจํานงทีสํร่ าฐั นับาลมี
ไปถึงกองทุนฯจะตกอางไดรบั ความเห็น
ชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีรัฐกธรรมนู
า
สํานัก๒๒๔
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัตกริงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ญ มาตรา
วรรคหนึ่ง บัญญักตาิวา "พระมหากษั
ยท รงไวซง่ึ
พระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือกับองคการระหวางประเทศ" วรรคสอง บัญญัติวา "หนังสือสัญญาใดมีบทเปลีย่ นแปลง
อาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา" และมาตรา ๓ บัญญัติวา "อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน
ชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี"้ หมายความวา พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยในการทํา
หนังสือสัญญาตาง ๆ ตามมาตราสํ๒๒๔
ไมวาจะเปนหนังสือสัญญาสันติภาพสําหนั
งสือสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สงบศึก หนังสือสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ ซึ่งเปนอํานาจในทาง
บริหาร โดยผ
านทางคณะรัฐมนตรีหกรืาอรัฐบาลซึ่งเปสํนานัฝกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ยบริหาร และหากหนังกสืาอสัญญาดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐหรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการ
เปนไปตามสัญญา กหนั
จะตองไดรับความเห็นกชอบของรั
ฐสภาด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งสือสัญญานั
สํา้นนักก็งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัวกยงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจตนารมณของมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง ไดแกการปองกันมิใหฝายบริหาร
มีอํานาจในการดํ
าเนินการระหวางประเทศ
ในเรื่องที
ผลในการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรื
อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานั่จกะมี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เขตอํานาจรัฐ แมวาฝายบริหารจะมีอํานาจทําความตกลงสองฝายหรือหลายฝายที่กอใหเกิดพันธะ
ผูกพันทางกฎหมายกาไมวาจะเปนสํระหว
างรัฐดวยกันหรือระหวกาางรัฐกับองคการระหว
างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ก็ตาม แตหากความตกลงที่ทําในรูปหนังสือสัญญานั้น มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือ
เขตอํานาจแห
งรัฐ หรือจะตองมาออกพระราชบั
ญญั
่อใหการเปนไปตามสัญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําตนัิเกพืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาญา ฝายบริหาร
จะตองนําหนังสือสัญญานั้นมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๓๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

้ ประเด็นแรกมี
ขอพิจารณา ๒ ประเด็กนา คือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีดักงนัา น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑. หนังสือสัญญาที่มีลักษณะเปนสนธิสัญญาระหวางประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะ
อยางไร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. หนังสือสัญญาฉบับหนึ่งฉบับใด โดยเฉพาะทีเ่ ขาขายตามมาตรา ๒๒๔
วรรคสอง มีลกั ษณะอย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างไร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในประเด็นแรกนั้น หนังสือสัญญาโดยทั่วไปที่เขาขายสนธิสัญญาระหวางประเทศ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตามองคสํปาระกอบของการเป
นสนธิสกัญาญาระหวางประเทศนั
้น ไดแก
๑. ความตกลงทวิภาคี (สองฝาย) หรือพหุภาคี (หลายฝาย) ทีก่ อ ใหเกิดพันธะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูกพันทางกฎหมายกา
๒. ความตกลงที่มีการทําเปนลายลักษณอักษร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๓. ทําขึ้นระหวางรัฐกาหรือระหวางรัสําฐนักักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
องคการระหวางประเทศ
๔. การอยูภ ายใตบงั คับของกฎหมายระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีรัฐกธรรมนู
า
กา ่ง ใหอํานาจฝ
สํานัากยบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ญฉบับสําปนัจกจุงานคณะกรรมการกฤษฎี
บัน มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ
หารในการ
ทําความตกลงทวิภาคีและพหุภาคีกบั ตางประเทศ (รัฐและองคการระหวางประเทศ) ดังที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๒๒๔
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา "พระมหากษั
ตสํริายนัทกรงไว
ซึ่งพระราชอํานาจในการทํ
าหนังสือ
สัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศ"
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักเป
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐธรรมนูญ มาตรากา๒๒๔ วรรคสอง
นการวางหลักการจํากกัาดการใชอํานาจของฝ
ายบริหารตาม
วรรคหนึ่ง เฉพาะในกรณีที่สัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ ซึ่งเขาขาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐ หรือจะตองออก
พระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา ในกรณีนี้ฝายบริหารจะตองนําหนังสือสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่เขาขายตามมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง ขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอน
ประเด็นที่จะวินิจฉัยไมไดอยูเฉพาะองคประกอบของการเปนสนธิสัญญาหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเปนสัญญาแตเพียงอยางเดียว ทัง้ นี้ เนื่องจากมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง มีความชัดเจนอยูแ ลว
สวนมาตรา ๒๒๔ วรรคสองนั้น ประเด็
นสําคัญมิไดอยูที่การเขาขายสนธิสัญญาระหว
างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามองคประกอบทัง้ สีข่ า งตน และไมนาจะเกี่ยวกับกระบวนการทําสนธิสัญญา หากอยูที่ขอเท็จจริง
วาขอตกลงที
ัฐบาลทํากับองคการระหว
ในรูปใดนั้น มีบทเปลี่ยกานแปลงอาณาเขต
สํานัก่รงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศไม
สํานัวกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ไทยหรือเขตอํานาจรัฐหรือจะตองมาออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญาหรือ
ขอตกลงนัน้ หรือไมกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเด็นหลักจึงอยูที่การเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจรัฐและการตองมาออก
พระราชบัสําญนัญั
ติ ซึ่งจะตองพิจารณาถึกงาความสัมพันสํธารนัะหว
างรัฐ และระหวางรัฐกกัาบองคการ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระหวางประเทศในวงกวางกวาการพิจารณาในวงแคบเพราะบทบาทของรัฐและองคการระหวาง
ประเทศในสมัยใหมกาไดเปลีย่ นแปลงไปมากกว
าแตกอ น ที่สําคักาญก็คือเขตอํานาจรั
ในที่นี้หมายถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เขตอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมวัฒนธรรมดวย มิไดหมายถึงเขตอํานาจอธิปไตย
ที่จํากัดอยู
นแดนที่เปนอาณาเขตทางกายภาพแต
เพียงดานเดียว กา
สําเนัฉพาะดิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กรณีที่จะเขามาตรา ๒๒๔ นั้น จึงมีทง้ั สองกรณี คือกรณีทาํ หนังสือสัญญาซึง่ อยู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๔๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในขอบขายอํานาจของฝ
เกี่ยวของกับฝายนิตกิบาัญญัติ กับกรณีสําทนัี่แกมงานคณะกรรมการกฤษฎี
จะอยูใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ายบริหารโดยไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขอบขายอํานาจของฝายบริหารก็ตาม แตจะตองใหฝายนิติบัญญัติใหความเห็นชอบดวย การที่จะ
พิจารณาว
หนังสือแจงความจํากนงจะอยู
ในขอบข
านาจของฝายใดนั้นกปาจจัยตัดสินจึงมิใช
สําานักรณี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัากยอํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
อยูที่กระบวนการจัดทําหนังสือแจงความจํานง หรือที่ความสามารถในการใชบังคับของหนังสือแจง
ความจํานง หากอยูกทาี่การที่มีบทเปลี
านาจรัฐ หรืกาอจะตองมาออกพระราชบั
ญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่ยกนแปลงเขตอํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เพื่อใหการเปนไปตามสัญญาหรือไม หากเปนเชนนั้น ยอมถือไดวาไดกาวลวงเขามาอยูในกรณี
สําานันกระบวนการให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัตกิบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องนําหนังสือ
ที่จะตองผ
ความเห็กนา ชอบจากฝาสํยนิ
ัญญัติดวย ฝายบริหารจะต
สัญญา ไมวาจะเรียกชื่อวาอะไรก็ตาม มาขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอน ดังนัน้ มาตรา ๒๒๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อนไขนี้ไวเพืสํ่อานัปกองานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วรรคสอง จึงไดวางเงื
งกันมิใหฝายบริหารใชกอาํานาจเกินขอบเขตที
่รัฐธรรมนูญ
ใหไวแลวตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง กระบวนการทางรัฐสภาจึงเปนกระบวนการที่กําหนดไว
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านาจรัฐ และ
ในกรณีทสํี่เาขนัากมาตรา
๒๒๔ วรรคสองกาเพราะเงื่อนไขของการมี
บทเปลี่ยนแปลงเขตอํ
การตองมาออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญาหรือขอตกลงเปนเครื่องกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กกระบวนการหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กรอบของกระบวนการอี
่ง ซึ่งแตกตางไปจากกรอบของกระบวนการที
่ฝาย
บริหารสามารถดําเนินการโดยลําพังไดโดยไมตองผานกระบวนการทางรัฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาการจัดแบง
ในระบอบประชาธิปกาไตยแบบรัฐสภานั
แมวารัฐธรรมนูญจะมี
หมวดหมูข องมาตราตาง ๆ เปนหมวดวาดวยรัฐสภาและหมวดวาดวยคณะรัฐมนตรีก็ตาม แตใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มพันธระหว
สํานัากงฝงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หารไมอาจแยกออกจากกั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระบบรัฐสภานั้นความสั
ายนิติบัญญัติกับฝายบริ
นได
โดยเด็ดขาด กรณีของมาตรา ๒๒๔ ก็เชนกัน เจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดแกการใหอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฝายบริหารไดปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวพอสมควร แตก็มีเงื่อนไขเปนกรอบของความสัมพันธ
ระหวางอํานาจทั้งสองฝายไวเพื่อถวงดุลยอํานาจซึ่งกันและกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนึ่ง ฝายบริหารมีกลไกการดําเนินงาน คือ กระทรวง ทบวง กรม ซึง่ แตเดิม
มีภารกิจเฉพาะที่แตละกระทรวงถือปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ในอดีตการทําสนธิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สัญญาสวนใหญจะเปนภารกิจของกระทรวงตางประเทศ ตอมามีเรื่องการกูเงินจากตางประเทศ
ซึ่งเปนอํานาจของกระทรวงการคลัสํางนัแต
ในปจจุบันความเกี่ยวของสัมพันธกับสํตานัางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยเฉพาะกับการเขารวมสนธิสัญญาหรือขอตกลงพหุภาคีไมไดจํากัดวาเปนภารกิจของ
กระทรวงหนึ
กระทรวงใดโดยเฉพาะกาแตครอบคลุสํมากินัจกกรรมของหลายกระทรวง
สํานักง่ งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา เชน กระทรวง
การตางประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
พาณิชย เปนตน ในส
ญ มาตรา ๒๒๔กนีา้ ภารกิจของกระทรวงไม
ใชประเด็น กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนที่เกี่ยวกัสํบารันัฐกธรรมนู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําคัญ กระทรวงการคลังซึ่งเปนกลไกของฝายบริหารสามารถกูเงินตางประเทศและลงนาม
ในความตกลงในหนั
งสือสัญญาหรือกขาอตกลงใด ๆสํได
ยอํานาจตามกฎหมายที
่ใหอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักโดยอาศั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กูเงินจากตางประเทศได แตอํานาจตามกฎหมายนี้ จํากัดขอบเขตอยูเฉพาะเรื่องที่ไมมีบท
เปลี่ยนแปลงเขตอํากนาจแห
งรัฐ หรื
องออกพระราชบัญญักาติเพื่อใหการเปสํานนัไปตามสั
ญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สําอนัจะต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดังนัน้ ในกรณีที่มีการกูเงินจากตางประเทศ ถาในการกูเงินหรือขอรับความชวยเหลืออื่นใดนั้น
มีบทเปลีสํ่ยานแปลงเขตอํ
านาจแหงรัฐกหรื
ญญัติเพื่อกให
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อจะตองมีสํกาารออกพระราชบั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เปนไปตาม
เงื่อนไขที่รัฐบาลไปตกลงกับองคการระหวางประเทศไว ก็ถือวาเขาขายมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๔๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นที่สองนั
มีขอพิจารณาวาหนังสืกอาแจงความจํานงเป
หนังสือสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีในประเด็
กา
สํานั้นกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่เขาขายตามมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม ตามขอเท็จจริงมีวาหนังสือแจงความจํานง (Letter
สํานัทีก่รงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไปถึงกองทุน
of Intent)
ัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั
งกับผูสํวาานัการธนาคารแห
งประเทศไทยมี
การเงินระหวางประเทศ มี ๖ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑ (August ๑๔, ๑๙๙๗) ฉบับที่ ๒ (November
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕, ๑๙๙๗) ฉบับที่ ๓ (February ๒๔, ๑๙๙๘) ฉบับที่ ๔ (May ๒๖, ๑๙๙๘) ฉบับที่ ๕
(Augustสํา๒๕,
๑๙๙๘) และฉบับที่ ๖ (Decemberสํา๑,
๑๙๙๘) ในจํานวนหนังสือแจงความจํานง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทัง้ ๖ ฉบับนี้ ฉบับที่ ๔ และฉบับที่ ๕ ไดมีการกลาวถึงมาตรการตาง ๆ ที่รัฐบาลตั้งใจจะ
ดําเนินการเพื่อฟนกฟูาปฏิรูปเศรษฐกิ
่ง ไดแกการเสริ
แกรงของกรอบ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัจกมาตรการหนึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มสรางความแข็
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กฎหมายและสถาบัน ดวยการปฏิรูปกฎหมายลมละลายและกฎหมายอืน่ ๆ ปญหาจึงมีวา
การกลาวถึ
รูปกฎหมายทางเศรษฐกิ
จนี้เปนเกณฑปฏิบัติอกันาเปนเงื่อนไข
สํานังกมาตรการในการปฏิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่กอใหเกิดพันธะที่รัฐบาลนําประเทศไทย ไปผูกพันกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ
โดยจะตองออกพระราชบั
การเปนไปตามสัญญาหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติเพืสํา่อนัให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อยางไรก็ดีจากการศึกษาสาระสําคัญเกี่ยวกับการตองดําเนินการดานกฎหมาย
ทั้งที่เปนสํยุาทนัธศาสตร
นโยบายระยะตากงา ๆ และมาตรการที
่จะใชในการปฏิรูประบบเศรษฐกิ
จ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่รัฐบาลไดแสดงไวภายใตกรอบของแผนการขอรับความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก๒๕๔๐
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านงฉบับสํทีานั่ ๑)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศ นับตั้งแตวกันา ที่ ๑๔ สิงหาคม
(หนังสือแสดงความจํ
จนถึงวันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๔๑ (หนังสือแสดงความจํานงฉบับที่ ๖) แลว จะพบวาในการฟนฟูเศรษฐกิจของ
สํา้นนักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประเทศนั
อมจะตองมีการปรับปรุกางเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
กฎ ระเบียบตางกาๆ เปนสวนสําคัญ
ทีส่ ดุ เพราะการฟนฟูปฏิรูปเศรษฐกิจจะเปนไปไดก็ตอเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแกไขกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดการดํสําาเนินักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จอยู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปจจุบันที่เปนกรอบกํ
การกิจกรรมทางเศรษฐกิ
การที่รัฐบาลไทยไดตัดสินใจขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จากกองทุสํานนัระหว
างประเทศทั้งแตเดืกอานสิงหาคม ๒๕๔๐
นั้น ถือไดวาเปนการตักาดสินใจที่รัฐบาล
มีความเขาใจในหลักการและเงื่อนไขการขอรับความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไดรายงานผลการเจรจาขอรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อยูแ ลว ซึ่งรัฐมนตรีกวาาการกระทรวงการคลั
ง (นายทนง พิทยะ)
บ
ความชวยเหลือดังกลาวแกคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อนไขการขอรั
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง้ การกูเ งิน
๒๕๔๐ และมี
มติอนุมัติในหลักการและเงื
ความชวยเหลือ ซึง่ รวมทั
ในวงเงิน ๑๒-๑๕ พันลานเหรียญสหรัฐดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แนวทางที่กองทุสํนาการเงิ
นระหวางประเทศใชในการฟนฟูเศรษฐกิ
จนั้น มาตรการ
ที่สําคัญที่สุดจึงมิใชมาตรการทางนโยบายหรือการปฏิบัติตามปกติซึ่งไมเกี่ยวของกับการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดําเนินการดานกฎหมายตรงกันขาม มาตรการที่รัฐบาลตองดําเนินการในระยะสั้นและระยะ
ปานกลาง เปนสิ่งที่กําหนดนโยบายวาจะตองมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบตาง ๆ รวมถึงกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตาง ๆ ตามตารางตอไปนี้ดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย]
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๔๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จากตารางขางตน จะเห็นไดวารัฐบาลไดระบุในหนังสือแจงความจํานง นับตั้งแต
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ฉบับที่ ๑สํา(๑๔
สิงหาคม ๒๕๔๐) ถึงกสาระสํ
าคัญเกีสํ่ยาวกั
การตองดําเนินการตามกฎหมาย
ซึง่ ถือ
ไดวารัฐบาลไดกอใหเกิดพันธกิจกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ ทีก่ า วลวงเขาไปอยูใ นขายของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แตรัฐบาลก็
สํานัมกิไงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานัคักญ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง
ดนําหนังสือแจงความจํกาานง ซึง่ มีสาระสํ
เกีย่ วกับ
การจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือแจงความจํานงนั้น มาขอ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บที่ ๒
ความเห็สํนาชอบจากรั
ฐสภาแตอยางใดกานอกจากนั้นสํตามหนั
งสือแจงความจํานงฉบั
(๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐), ฉบับที่ ๓ (๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑), ฉบับที่ ๔ (๒๖ พฤษภาคม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕๔๑), ฉบับที่ ๕ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๑) และฉบับที่ ๖ (๑ ธันวาคม ๒๕๔๑) ก็ยงั มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือแจงความจํานงเชนกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไมวาฝายบริหารจะเปนรัฐบาลชุดใด ในระบอบประชาธิปไตยมีการจัด
ความสัมพันธทางอํานาจระหวางฝสําานัยบริ
หารกับฝายนิติบัญญัติไว เพื่อใหรวมกั
นปฏิบัติงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามระบบรัฐสภา มาตรา ๒๒๔ ของรัฐธรรมนูญ ไดกําหนดเงื่อนไขเปนกรอบใหฝายบริหารปฏิบัติ
ในการดํสําเนิ
ความสัมพันธระหวางประเทศ
การทีสํ่มาาตรา
๒๒๔ วรรคสอง บัญกญัา ติวา "หนังสือ
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตอํานาจแหงรัฐ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติ
เพื่อใหการเปนไปตามสั
ับความเห็นชอบของรัฐกสภา"
างหลักประกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญา ตอสํงได
านักรงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นั้น เปนสํการสร
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เพื่อปองกันมิใหรัฐบาลนํารัฐเขาสูพันธกิจกับรัฐหรือองคการระหวางประเทศ โดยพันธกิจนั้น
เกี่ยวพันสํและกระทบถึ
งองคประกอบหลั
โดยเฉพาะการเปลีก่ยา นแปลงอาณาเขต
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กของรัฐประชาชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือเขตอํานาจแหงรัฐ กับการออกพระราชบัญญัติอันเปนเขตอํานาจของรัฐสภา ซึง่ เปนตัวแทน
ปวงชนเจาของอํานาจอธิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ปไตย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในสวนที่เกี่ยวกับเขตอํานาจแหงรัฐนั้น ความสัมพันธระหวางรัฐในปจจุบัน
มิใชเปนสํไประหว
างรัฐตอรัฐเทานั้น หากยั
ธระหวางรัฐกับองคกการระหว
างประเทศ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งมีความสัสํามนัพักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
และกับบรรษัทขามชาติอีกดวย นอกจากนั้น รัฐประชาชาติในปจจุบันยังจะตองเผชิญกับแรงกดดัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ในการดําเนิ
สํานนักิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จากรัฐอื่น จากองคกกาารระหวางประเทศ
และจากบรรษัทขามชาติ
จการภายใน
ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมอีกดวย เขตอํานาจรัฐจึงมิใชกําแพงหรือปราการ
สํานัอกงกั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องเปดรับกับโลก
ที่สามารถป
นการกาวลวงไดอีกตกอาไป รัฐตาง ๆสําในโลกป
จจุบันดานหนึ่งจะต
ภายนอก โดยในเวลาเดียวกันตองระแวดระวังมิใหพลังภายนอกกดดันใหปรับเปลีย่ นสังคม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกขาองพลังภายนอก
สํานัโดยเฉพาะไปตาม
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เศรษฐกิจ การเมือกง าไปตามความปรารถนาและผลประโยชน
จังหวะเวลาที่พลังภายนอกอยากใหเปนไปกระบวนการทางรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย
า ่องกลั่นกรองและให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จึงเปนสิสํ่งทีานั่รกัฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
บาลสามารถอาศัยเปนกเครื
ความเห็นชอบเพืก่อาสนับสนุนพันธกิจ
ที่รัฐบาลจะมีกับรัฐอื่น ๆ และองคการระหวางประเทศ การที่รัฐสภาใหความเห็นชอบในพันธกิจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่รัฐบาลจะตองออกพระราชบั
ญญัสําตนัิเกพืงานคณะกรรมการกฤษฎี
่อใหการเปนไปตามสัญกาญากับนานาประเทศหรื
อองคการ
ระหวางประเทศนั้น ยอมทําใหเกิดการผนึกกําลังรวมกันระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ
สํานั่งอักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เปนอันหนึ
นเดียวกัน มีการรับรู มีกคา วามเขาใจรวสํมกั
ในฐานะที่เปนองคประกอบหลั
กของ
กําลังอํานาจแหงชาติ การเผชิญกับวิกฤตในโลกปจจุบัน มิใชเปนการเผชิญกับการรุกทางการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ทหาร หากเปนการรุกากทางเศรษฐกิสําจนักซึงานคณะกรรมการกฤษฎี
่งมีความรวดเร็ว และจะต
เรงในการแกไข กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องมีความฉับสําไวรี
นักบ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหทนั ทวงที แตกม็ ไิ ดหมายความวา ความรวดเร็วนั้นจะละเลยหรือกาวลวงกระบวนการทาง
รัฐสภา ตรงกั
นขาม การใหรัฐสภาไดกราับรู ซักถามขสํอาขนัอกงใจ
และใหความเห็นชอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กลับจะทําให
ฐานะของประเทศในการเขาสูความสัมพันธกับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
มีความเขมแข็งมากขึ
้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในชั้นนี้สรุปไดวาหนังสือแจงความจํานงตั้งแตฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๖ มีสาระ
นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สําคัญเกีสํ่ยาวกั
การตองออกพระราชบักาญญัติ เพื่อใหสํากนัารเป
นไปตามหนังสือแจงกความจํ
านงนั้น
และกอนที่รัฐบาลไมวาชุดใดจะมีการลงนามในหนังสือแจงความจํานงซึ่งมีลักษณะดังกลาว ก็พึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภากอนตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอความเห็นชอบจากรั
๒๒๔ วรรคสองกา
ประเด็นที่วาหนังสือแจงความจํานงเปนหนังสือสัญญาที่เขาขายสนธิสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างเครงครั
สํานัดกก็งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระหวางประเทศหรื
อไมนั้น หากตีความอย
จะตองดูตามองคประกอบของการเป
น
สนธิสัญญาระหวางประเทศ ซึ่งองคประกอบสําคัญในกรณีนี้ไดแก การเปนความตกลงทวิภาคีหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พหุภาคีทก่ี อ ใหเกิดกพัา นธะผูกพันทางกฎหมาย
ในประเด็นนี้มกีขาอเท็จจริงวารัฐสํบาลไทยนั
บตั้งแต
เดือนสิงหาคม ๒๕๔๐ ไดมหี นังสือแจงความจํานง โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการตองดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยังไมมีการขอให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ดานกฎหมายไปแล
วอยางชัดแจง และก็
กองทุนการเงินระหวากงประเทศยกเว
น
เรื่องการปฏิรูปกฎหมายทางเศรษฐกิจ ออกจากเกณฑปฏิบัติแตอยางใด ตราบจนเดือนธันวาคม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยกเวนเกณฑ
สําปนัฏิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งสือแจงความจํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๕๔๑ จึงมีการขอให
บัติตามที่เคยระบุไวในหนั
นงฉบับที่ ๔ และ กา
ฉบับที่ ๕ โดยผูแ ทนของสหรัฐอเมริกาไมเห็นดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แตในที่สุดคณะกรรมการบริหารของกองทุน ก็ไดตกลงประนีประนอมกัน
ในเรื่องยกเวนกฎหมายลมละลายในเกณฑปฏิบัติในการทบทวนครั้งนี้ ขอเท็จจริงนี้ยอมเปนการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยืนยันวาหนังสือแจงความจํานงที่รัฐบาลไทยทําถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) มีเกณฑ
ปฏิบัติทสํี่จาะต
งมีการออกพระราชบัญ
ไปตามสัญญานั้น มิใกชาเปนเพียงเอกสารที่
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กาญัติเพื่อใหกสํารเป
านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ฝายไทยแถลงเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ และแผนฟนฟูเศรษฐกิจของไทยหรือเปนการแสดงถึง
ความตัง้ ใจในรูปนโยบายของรั
ฐสมาชิ
เกีย่ วกับโครงการซึง่ สมาชิ
อทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กไดขอความช
สํานัวกยเหลื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การเงินจากกองทุนเพื่อสนับสนุนเทานั้น ทัง้ นี้ Mr. Francois Gianviti ผูอํานวยการฝายกฎหมาย
กองทุนการเงิ
นระหวางประเทศไดมกหี านังสือลงวันทีสํ่ า๑๖
กุมภาพันธ ค.ศ. ๑๙๙๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ถึงนายธารินทร
นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง แจงวาการที่กองทุนอนุมัติ Stand-by
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าขอความช
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไวในหนังสือสํแจ
านังกความจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
Arrangement เพื่อกตอบคํ
ยเหลือทางการเงินที่ระบุ
านง
หนังสือแจงความจํานงมิไดสรางพันธะทางกฎหมายที่ผูกพันระหวางสมาชิกและกองทุน ดังนัน้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น ซึ่งเปนสํการตอบสนองต
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วยเหลือ
การอนุมสํตั ากิ นัารจั
ดเงินชวยเหลือโดยกองทุ
อคําขอรับความช
ทางการเงินที่อยูในหนังสือแจงความจํานง จึงไมกอใหเกิดพันธะกรณีทางสัญญาหรือพันธะกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อื่นตามกฎหมายแกสมาชิกที่จะตสํอางดํ
าเนินการตามโครงการนั้น แมวาประเทศสมาชิ
กจะไม
สามารถปฏิบัติตามเกณฑปฏิบัติสําหรับการเบิกจายเงิน ก็อาจจะถูกระงับสิทธิในการเบิกเงินได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เวนแตวาจะไดรับการยกเวนจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ อยางไรก็ดี การไมสามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑดังกลาวไดนั้น ไมถือเปนการละเมิดพันธะกรณีที่มีตอกองทุนการเงินระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประเทศ และไมสง กผลให
ั โทษ
ภายใตขอตกลงว
นระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ไดรบ
สํานั(sanction)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าดวยกองทุสํนานัการเงิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศ ดังนัน้ ในมติของกองทุนที่กําหนดแนวทางในการวางเงื่อนไขจึงกลาววา "Stand-by
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศ สํและดั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ภาษาทีส่ อ
Arrangements
ไมใชความตกลงระหว
งนัน้ จึงใหหลีกเลีย่ งการใช
ความหมายใหเห็นเปนไปไดวา เปนสัญญาทัง้ ใน Stand-by Arrangements และในหนังสือแจง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความจํานง"
การชี้แจงของนาย Gianviti เปนเพีสํายนังการยื
นยันวาหนังสือแจงความจํานงมิได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรางพันธะทางกฎหมายทีผ่ กู พันระหวางสมาชิกและกองทุน ไมใชประเด็นที่จะลมลางการกระทํา
ของรัฐบาลไทยที่ไดกเากิดขึ้นแลวคืสํอาการนํ
าสาระสําคัญเกี่ยวกับกการต
ญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า องออกพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในหนังสือแจงความจํานงไปเสนอรางพระราชบัญญัติตาง ๆ แลว โดยไมไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนการขอความเห็
นชอบจากรัฐกสภา
งสือแจงความจํานงอาจมิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เพราะแมสํตานัวั กหนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ใชหนังสือ
สัญญาตามการตีความอยางเครงครัด แตการที่รัฐบาลไมวาชุดใดจะระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับ
การตองดําเนินการด
ผลทําใหการกระทําดักงากลาวเขาขายมาตรา
๒๒๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาานกฎหมายสํยาอนักมมี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เพราะเปนเอกสารที่มี
สาระสําคัสํญ
่ยวกับการตองออกพระราชบั
การเปนไปตามเอกสารนั
านัเกี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติ เพื
สํา่อนัให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้นและมีผลทําให
รัฐบาลตองมาดําเนินการออกพระราชบัญญัติ ตามขอเท็จจริงปรากฏวาหนังสือแจงความจํานง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กายน ๒๕๔๐)
สํานักและฉบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า นธ ๒๕๔๑)
สํานัได
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ฉบับที่ ๒ (๒๕ พฤศจิ
บที่ ๓ (๒๔ กุมกภาพั
มีการระบุ
เงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่รัฐบาลจะดําเนินการใหมีการออกพระราชบัญญัติ เชน กฎหมายลมละลาย
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า กภัย นายกรั
สําฐนัมนตรี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
อยางชัดสํแจานังกนอกจากนั
้น นายชวน กหลี
ยังมีหนังสือดวนทีกส่ าดุ ลงวันที่
๙ กันยายน ๒๕๔๑ เรื่องรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลาย และวิธีพิจารณาคดีลมละลาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พ.ศ. .... และรางพระราชบั
ญญัตสํิลามนัละลาย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.กา.... ถึงประธานสภาผู
แทนราษฎร
สงรางพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ ๒ ฉบับ ความวา "ดวยคณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาลงมติ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มละลาย และวิ
สํานักธงานคณะกรรมการกฤษฎี
า .... และราง
ใหเสนอรสําานังพระราชบั
ญญัติจัดตั้งศาลล
ีพิจารณาคดีลมละลายกพ.ศ.
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตอรัฐสภาเปนเรื่องดวน เนื่องจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่องนี้จําเปนตสํอางดํ
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พระราชบัญญัติในเรื
เนินการโดยเรงดวนเพืกา่อแกไขปญหาวิสํากนัฤตการณ
เศรษฐกิจ
ตามเงื่อนไขที่เจรจากับตางประเทศ" อีกดวยอันเปนการแสดงอยางชัดแจงวาความจําเปนเรงดวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาญญัตินั้นเปนไป
ในการเสนอร
างพระราชบัญญัติดังกลกาาว ๒ ฉบับนัสํ้นานัก็กเพืงานคณะกรรมการกฤษฎี
่อใหการออกพระราชบั
ตามเงื่อนไขที่เจรจากับตางประเทศ ซึง่ หมายถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดวยเหตุผลดังทีสํไ่ าดนักกลงานคณะกรรมการกฤษฎี
าวมาแลว จึงวินิจฉัยวกาาหนังสือแจงความจํ
านงขอรับ
ความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ เปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายชัยอนันต สมุทวณิช
ตุลาการศาลรัฐธรรมนู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๔๕ -

[รก.๒๕๔๒/๖๓ก/๓๙/๑๙
กรกฎาคม
๒๕๔๒]
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัลกงานคณะกรรมการกฤษฎี
คําวินิจฉัยของ นายประเสริ
ฐ นาสกุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูกญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ ๑๑/๒๕๔๒ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัพฤษภาคม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
วันที่ ๒๕
๒๕๔๒ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง หนังสือแสดงเจตจํานงทีร่ ฐั บาลไทยสงไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ เปนสัญญา
ที่จะตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประธานรัฐสภา มีคกําารองเปนหนังสํสืาอนักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
วนทีส่ ดุ ที่ สผ ๐๐๐๑/๑๐๑๕๓
ลงวันที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา คณะรัฐมนตรีไดใชอํานาจหนาที่
ขัดตอรัฐธรรมนูญ กมาตรา
๒๒๔ สํวรรคสอง
หรือไม เพราะปญกาหานี้เปนขอเท็สํจาจริ
ที่เกิดขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในปจจุบัน และเปนการโตแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ คือ
รัฐบาลฝสําายหนึ
่ง กับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอี
กฝาสํยหนึ
่ง และโดยทีข่ ณะนีย้ งั ไม
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กามกี ฎหมายหรือ
ระเบียบใด ๆ ที่จะยึดถือเปนแนวปฏิบัติได ซึง่ หากปลอยทิง้ ไวอาจกอใหเกิดความขัดแยงในทาง
ความคิดอยางรุนแรง
อความสงบเรียบร
ดังนัน้ เพือ่ ยุติ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อันอาจสงผลกระทบต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอยของประชาชนได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปญหาขอขัดแยงระหวางองคกร และเปนปญหาที่กําลังอยูในความสนใจของประชาชนทั่วไป
จึงเสนอเรื
อมดวยความเห็นมาให
พิจารณาวินิจฉัยตามรักฐาธรรมนูญ
สํา่อนังพร
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ศาลรัฐธรรมนู
สํานัญ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๒๖๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีขอกาเท็จจริงที่ไดจสํากการพิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จารณา
๑. ภูมหิ ลัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัInternational
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
๑.๑ Articles of Agreement
of the
MonetaryกFund
เปน
สัญญาระหวางประเทศที่กําหนดวัตถุประสงค หลักการ และโครงสรางทางการเงินของกองทุนการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงิน
ระหวางประเทศ สัญญานี้ เปนผลของการยกรางสัญญาของ United Nations Monetary and
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Financial Conference ซึ่งประชุมกันที่เบรตตัน วูดส รัฐนิวแฮมเชอร สหรัฐอเมริกา มีผลใช
บังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตัง้ แต ๒๗ ธันวาคม ๒๔๘๗ ตอมามีการแกไขสัญญานี้ รวม ๓ ครั้ง คือ เมื่อกรกฎาคม ๒๕๑๒
เมษายนสํ๒๕๒๑
และพฤศจิกายน ๒๕๓๕
วนการแกไขครั้งที่ ๔ กจะมี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตามลําดัสําบนักสงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ผลใชบงั คับ
เมือ่ ประเทศสมาชิกมีเสียงรวมกันสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดรับรองการแกไขแลว กองทุนนี้
ถูกจัดตัง้ ขึน้ มาโดยมีกาวตั ถุประสงคสํา๖นักประการ
ซึง่ รวมถึงการใหกาความมัน่ ใจแกสําสนัมาชิ
ก โดยกองทุน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จัดเตรียมทรัพยากรไวชวยเหลือเปนการชั่วคราว ซึง่ มีมาตรการทีค่ มุ ครองอยางพอเพียง เพือ่ ให
สมาชิกมีสํโาอกาสแก
ไขภาวะวิกฤตในดุกลา การชําระเงินสํโดยไม
ตองใชมาตรการที่เปกนา อันตรายตอ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความเจริญกาวหนาของชาติ หรือประชาชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๔๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเทศใดเปนสมาชิก เมื
ปญหาการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกองทุ
กา นไมบงั คับสํให
านัปกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่อประเทศสมาชิ
สํานักกมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ชําระเงินระหวางประเทศ กองทุนก็ไมบงั คับใหขอรับความชวยเหลือทางการเงินจากกองทุน
ถาประเทศสมาชิ
กใดมีปญหาการชํากระเงิ
วยเหลือทางการเงิกนา จากกองทุน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า น และขอรัสําบนัความช
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กองทุนจะใหความชวยเหลือตามขอบังคับ
บความช
ยเหลือทางการเงินจากกองทุ
กผูขอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีในการขอรั
กา
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นนั้น ประเทศสมาชิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จะตองแจงวัตถุประสงค และนโยบายทีจ่ ะขอใหกองทุนอนุมตั กิ ารให stand-by arrangement
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํคืาอนักการที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
แกประเทศสมาชิ
กผูขอ stand-by arrangement
่กองทุนอนุญาตใหกปาระเทศสมาชิกผูขอ
ซื้อเงินตราสกุลที่ตนตองการดวยเงินตราสกุลของตนเอง กองทุนจะขายเงินตราดังกลาวใหโดยมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงือ่ นไขวา ประเทศสมาชิกผูขอจะต
องซื้อเงินตราของตนคืนในระยะเวลาที่กสํําหนด
หนังสือแสดง
เจตจํานงเปนเอกสารฝายเดียวที่เจาหนาที่ของประเทศผูทําจะตองรับผิดชอบ มิไดเปนสัญญาหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พันธะใด ๆ เปนการกระทําแตฝายเดียวในทางกฎหมาย เพราะไมมีวัตถุประสงคและนโยบาย
ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงไดโดยไมตอ งหารือกับกองทุน อยางไรก็ดี ขอความในหนังสือแสดงเจตจํานง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นั้นทําขึ้นโดยปรึกษาหารืออยางใกลชิดกับเจาหนาที่ของกองทุน และอาจมีเกณฑปฏิบัติ
(performance
criteria) หรือเงื่อนไขในการถอนเงิสํานนัดกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยก็ได สําหรับการอนุมกัตา ิ stand-by
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
arrangement ของกองทุนตามหนังสือแสดงเจตจํานงขอรับความชวยเหลือทางการเงิน มิไดเปน
ขอกําหนดของสัญญา
าเนินการตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือพันธะตามกฎหมายของประเทศสมาชิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กผูขอที่จะตสําอนังดํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
โครงการทีแ่ จงไป การที่ประเทศสมาชิกผูขอไมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือเกณฑปฏิบัติอาจมีผล
ทําใหประเทศสมาชิ
กนั้นไมอาจขอใชกทา รัพยากรตามสําstand-by
arrangementกได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เวนแตกองทุน
จะยกเวนเงื่อนไขหรือเกณฑปฏิบัตินั้น อยางไรก็ดี การไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือเกณฑ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าฝนพันธะกรณี
สํานักทงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปฏิบัติไมถือเปนการฝ
ี่มีตอกองทุน และไมกกอ าใหเกิดการลงโทษตามข
อกําหนด
ของกองทุน ใน Guidelines on Conditionality ขอ ๓ ซึ่งออกตามมติของคณะกรรมการบริหาร
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กองทุน สํทีา่ นั๖๐๕๖
(๗๙/๓๘) กําหนดวา stand-by
arrangement มิใชสัญญาระหวางประเทศ
ดังนัน้ ทัง้ สองฝายจึงตองหลีกเลีย่ งทีจ่ ะใชขอ ความทีม่ คี วามหมายวา เปนสัญญา ทัง้ ในหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แสดงเจตจํานงของประเทศสมาชิกผูขอ และใน stand-by arrangement ทีก่ องทุนอนุมตั ิ
ดังนัน้ ถาประเทศผูกขาอรับความชสํวยเหลื
อจากกองทุนพิจารณาเงื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อนไขที่กองทุน
กําหนดแลว ไมพอใจทีจ่ ะรับเงือ่ นไขของกองทุน ก็ชอบที่จะไมขอรับความชวยเหลือทางการเงินได
างประเทศ
ลงนาม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๑.๒
กา รัฐมนตรีวสําาการกระทรวงการต
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ในนามของรั
สําฐนับาลไทยได
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใน Articles of Agreement, International Monetary Fund เมือ่ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๒ เวลา
๑๖.๐๐ สํน.านัทีก่กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระทรวงการตางประเทศ
กา สหรัฐอเมริสํกานัา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑.๓ รัฐสภาไดตรากฎหมายเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กาางประเทศเพืสํ่อาการบู
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(International Monetary
Fund สํหรืานัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
IMF) และธนาคารระหว
รณะและ
วิวัฒนาการ หรือธนาคารโลก (International Bank for Rehabilitation and Development หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
IBRD) ไว
ดงั นี้
๑.๓.๑ พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๔๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระหวางประเทศ พ.ศ.๒๔๙๔
ซึง่ สํตาอนัมามี
การแกไขเพิม่ เติม ๓กาครั้ง บัญญัติวสําานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
"มาตรา ๕ ทวิ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจถือประโยชนจากสมาชิกภาพในธนาคาร
ระหวางประเทศ
ทําการแทนรัฐบาลกเพื
นการกูเงินของรัฐบาลหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่อกูเงินและค้
สําํานัประกั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อองคการ
ของรัฐบาลจากธนาคารระหวางประเทศตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่จะตกลงกัน
นผลสมบูรณตอเมื่อได
ญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการกู
กา เงินดังกลาสํวจะเป
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาตราขึ้นเปนพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บทบัญญัติมาตรานี้ ใหใชบังคับแกการกูเงินและการค้ําประกันการกูเงิน
สํานัากตังานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ซึง่ ไดกระทํ
ง้ แตวนั ที่ ๑ สิงหาคม ก๒๔๙๘
เปนตนสําไปนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(มาตรา ๕ ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๕ ตรี ให
สําธนันาคารแห
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งประเทศไทยมีกอา ํานาจถือประโยชน
และรับภาระ
จากสมาชิกภาพแหงกองทุนการเงินในนามของรัฐบาลในการดําเนินธุรกรรมทุกประการเกี่ยวกับ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งการชําสํระเงิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าใชจาย และ
บัญชีทั่วสํไปของกองทุ
นการเงิน รวมตลอดถึ
นลงทุน ผลประโยชน กภาระค
ผลกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากการปฏิบัติในการนี้ทั้งสิ้น ใหตกเปนของธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีเพืก่อา ประโยชนแสํหางนัวรรคหนึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่ง ใหธนาคารแหกงาประเทศไทยจสําายคื
แกรัฐบาล
ซึง่ ทองคําเฉพาะสวนทีม่ ใิ ชสนิ ทรัพย อันเปนทุนสํารองเงินตราและเงินตราไทย ทีไ่ ดจา ยแกกองทุน
สํานนัการชํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การเงินเป
าระเงินลงทุนไปแลกวากอนวันที่มาตรานี
้ใชบังคับ"
(มาตรา ๕ ตรี แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๑๕) กา
๑.๓.๒ พระราชบัญญัติใหอํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งบัญญัติวา
"มาตรา ๔ ใหธนาคารถือประโยชนจากการเปนภาคีแหงบัญชีพิเศษถอนเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในนามของรัฐบาล และปฏิบัติการตามพันธะเกี่ยวกับบัญชีพิเศษถอนเงินในนามของรัฐบาล
ไดทุกประการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕ ใหธนาคารเปนผูถือและใชประโยชนเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงิน
ที่รัฐบาลไดรับจากการจัดสรรและจากธุ
รกรรมอื่น ๆ"
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑.๔ สรุปในสวนนี้ คือ สัญญากองทุนการเงินระหวางประเทศ และธนาคารโลก
มีผลใชบสํงั าคันับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
เมือ่ วันที่ ๒๗ ธันวาคมกา๒๔๘๗ ประเทศไทยได
เริ่มเจรจาเขาเปกนาภาคีตั้งแต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สิงหาคม ๒๔๘๙ สําเร็จ และลงนามเมือ่ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๒ ในระหวางการเจรจานี้
ใชรัฐธรรมนูญแหงกราชอาณาจั
กรไทยถึ
งสามฉบับ คือ ฉบับพุกทาธศักราช ๒๔๘๙
บชั่วคราว)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก(ฉบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๐ และฉบับพุทธศักราช ๒๔๙๒ แตเนื่องจากความตกลงกับ
กองทุนนีสํ้ไามนัตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
องออกพระราชบัญญัตกิเาพื่อใหการเปสํนาไปตามความตกลง
จึงไมตกอางขอรับ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒
มาตรา ๑๕๔ ตอมารั
ญญัติใหอํานาจปฏิ
นการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภาไดตราพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัติการเกี่ยวกัสําบนักองทุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และธนาคารระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ และพระราชบัญญัติใหอํานาจและกําหนดการปฏิบัติ
บางประการเกี
่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงิ
นระหวางประเทศ พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานในกองทุนสํการเงิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๑๔ คือ
ถาเปนการขอกูเงิน หรือค้ําประกันเงินกูจากธนาคารโลก ก็จะเปนไปตาม General Conditions
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๔๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Applicable to Loan
Agreements for Single
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา and Guarantee
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา Currency Loan
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมเมือ่ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐ โดยใชอํานาจตาม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า สิทธิพิเศษถอนเงิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัสําญนัญั
ติฉบับแรก แตถาเปนกการใช
นพิเศษจากกองทุกนาการเงินระหวาง
ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา of Agreement
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ก็จะเปนไปตาม Articles
ซึง่ ใชบงั คับเมือ่ วันทีก่ า๒๗ ธันวาคมสํ๒๔๘๗
แกไข
เพิม่ เติมเมือ่ กรกฎาคม ๒๕๑๒ เมษายน ๒๕๒๑ และพฤศจิกายน ๒๕๓๕ โดยใชกฎหมายฉบับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการที่จะใชสิทธิพิเศษถอนเงินจากกองทุนนี้ ประเทศสมาชิกจะตองทําหนังสือแสดงเจตจํานงวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จะถอนเงินไปใชทําอะไร ในการนี้ ถากองทุนเห็นชอบ ก็จะไดอนุมัติ stand-by arrangement
ถาประเทศสมาชิ
กไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
stand-by arrangement หากเงื่อนไขนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไมไดรับการยกเวนจากกองทุน กองทุนอาจไมอนุมตั ใิ หใชสทิ ธิพเิ ศษในคราวถัดไป แตไมถือวา
เปนการปฏิบัติผิดสักญา ญาระหวางประเทศ
เพราะกองทุนไมถือกาวา หนังสือแสดงเจตจํ
านงเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สัญญา
๒. พลเอก ชวลิต ยงใจยุ
านในสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทธ ผูนําสํฝาานัยค
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และหัวหนาพรรค
ความหวังใหม พรอมดวยสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรพรรคความหวังใหม รวม ๑๒๖ คน มีหนังสือ
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม
ฒิสภา ขอใหถอดถอนนายกรั
ฐมนตรี
ละรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๑ ถึงประธานวุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักแงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วาการกระทรวงการคลัง เพราะมีพฤติกรรม สอวา จงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูสําญนัหรื
อกฎหมาย เนื่องจากรักาฐบาลไทย (ซึสํง่ ามีนักพลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธกาเปนนายกรัฐ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
มนตรี)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น เมือ่ วันทีสํ่ ๑๔
านักสิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไดทาํ หนังสือถึงกองทุ
งหาคม ๒๕๔๐ เพื่อขอความช
วยเหลืสํอาทางการเงิ
นผาน
โครงการเงินกู stand-by arrangement โดยจะมีการพิจารณาทบทวนโครงการ ๓ ครั้ง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นยายน และธั
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในปแรกสํา(ทบทวนเป
าหมายของเดือกนกั
วาคม ๒๕๔๐ และมิถุนกาายน ๒๕๔๑)
ซึ่งจะเนนเรื่องตลาดเงินตราตางประเทศ การฟนฟูภาคการเงิน และนโยบายการคลังเพื่อลดการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดอยางเปนขัสํ้นานัเปกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขาดดุลบัญชีเดินสะพั
นตอน หลังจากนั้นจะมีกกา ารทบทวนปลสํะานั๒กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ครั้ง (ธันวาคม
๒๕๔๑ มิถุนายน และธันวาคม ๒๕๔๒) ตอมากองทุนไดสนองคําเสนอเมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม
การณหรือทีเ่ รีสํยากว
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ส ญ
๒๕๔๐ ซึสํง่ ากนัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหเกิดความตกลงทีส่ มบู
เปนหนังสือสัญญาโดยคู
ั ญาทัง้ สองฝาย
คือ ประเทศไทยและกองทุนมีพันธะตองดําเนินการตามขอตกลงตามที่เห็นพองตองกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการดําเนินการตามหนั
งสือแสดงเจตจํานงไดมีการทบทวนถึ
งผลการ
ดําเนินการเปนระยะ ๆ ตามที่กําหนดไว และไดมีการเสนอปรับแผนตาง ๆ รวมกับเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กองทุน จากนั้นก็มีการทําหนังสือเสนอแผนการปรับปรุงถึงคณะกรรมการบริหารกองทุน หนังสือ
แสดงเจตจํานง ฉบับที่ ๒ จนถึงฉบับที่ ๖ คณะกรรมการบริหารกองทุนไดเห็นชอบหนังสือแสดง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจตจํานง ฉบับที่ ๒ ถึงฉบับที่ ๕ และกําลังจะพิจารณาใหความเห็นชอบหนังสือแสดงเจตจํานง
ฉบับที่ ๖ แตในการทําหนังสือแสดงเจตจํานงฉบับที่ ๒ ถึงฉบับที่ ๖ ซึง่ ลงนามโดย นายธารินทร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๔๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผานความเห็นชอบของคณะรั
ฐมนตรี
างยิง่ ในหนั
ฉบับที่ ๔ และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักโดยเฉพาะอย
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กางสือแสดงเจตจํ
สํานัานง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ฉบับที่ ๕ ไดมีการระบุไวอยางชัดเจนในภาคผนวก ซึง่ ถือเปนสวนหนึง่ ของหนังสือแสดง
เจตจํานงว
องออกพระราชกํ
าหนด
อพระราชบัญญัติ หรืกอาแกไขพระราช
สําานักประเทศไทยจะต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
บัญญัติใดบาง และกําหนดวา ตองมีเนือ้ หาสาระทีส่ าํ คัญอยางไร คณะรัฐมนตรีตองอนุมัติเมื่อใด
รัฐสภาตองใหความเห็
เหลานีช้ ใ้ี หเห็นวา มีพกฤติ
อํานาจหนาที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นชอบเมือ่ สํใดานัจุกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
า การณที่สอวสําาจงใจใช
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง เพราะรัฐบาลไทยไดตกลงกับกองทุนวา จะมีการออก
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัสําญนัญั
ติเพื่อใหการเปนไปตามสั
๓. ศาลรัฐธรรมนูญไดตรวจพิจารณาหนังสือแสดงเจตจํานงทั้ง ๖ ฉบับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นแลว ปรากฏข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทีร่ ฐั บาลไทยมีถงึ กองทุ
อเท็จจริง ดังตอไปนี้ กา
๓.๑ ในหนังสือแสดงเจตจํานงของรัฐบาลไทย ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐
สํานันายทนง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ลงนามโดย
พิทยะ รัฐมนตรีกาวาการกระทรวงการคลั
ง และนายชัยวัฒกนาวิบลู ยสวัสดิ์
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ถึง Mr.Michel Camdessus, ผูอํานวยการจัดการกองทุน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีขอ ความอยางละเอียด กลาวถึงสํเคานัาโครงของโครงการที
่ราชอาณาจักรไทยจะดํ
าเนินการในสามป
ขางหนา นโยบายระยะปานกลาง แผนการดําเนินงานในปแรก และเปาหมาย สรุปใจความวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชอาณาจักรไทยตั้งใจจะแกไขสาเหตุของความยุงยากทางการเงินปจจุบันใหมีความเติบโต
ทางเศรษฐกิจทีม่ น่ั คงและยัง่ ยืนในสามปขา งหนา ในการนีร้ ฐั บาลไทยมีมาตรการหลายอยาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เชน จะแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชย และกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ฯลฯ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายทนง พิทยะ) ไดมหี นังสือลับมาก
ดวนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๑๐๐/๒๙๘๘๖สําลงวั
นที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๐ ถึงนายกรัฐสํมนตรี
รายงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผลการเจรจาขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุน มีขอ ความวา คณะผูแ ทน
ไทย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดเจรจากําหนดกรอบและรายละเอียดเงื่อนไขการขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน
จากกองทุนเรียบรอกยแล
มนตรีวาการกระทรวงการคลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ว ในการนี
สํา้ นัรักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง และผูสํวาาการธนาคาร
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แหงประเทศไทยไดลงนามในหนังสือแสดงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและ
การเงินจากกองทุ
นเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อใหการปฏิบัติตามแผนการขอรับความชวยเหลือจากกองทุนสัมฤทธิ์ผล
ตามเปาหมายและเงืกา่อนเวลาที่กําหนด
ทั้งในดานอัตราแลกเปลี
น และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่ยนการปฏิรูปสํระบบการเงิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การดําเนินนโยบายการคลังที่มุงเนนการแกปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด กระทรวงการคลัง
และธนาคารแห
งประเทศไทยในนามราชอาณาจั
กรไทยได
ยืนยันการขอรับความช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วยเหลือ
ทางการเงินในรูป Stand-by เปนระยะ ๓๔ เดือน และในวงเงินเทียบเทา ๒,๙๐๐ ลาน SDR
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
................
เพื่อใหการดําเนินการและการติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เพื่อรักษาเสถี
ยรภาพ และการปฏิรูปกทางเศรษฐกิ
จสําระบบสถาบั
นการเงินและมาตรการที
่เกี่ยวของ
ในระดับมหภาคใหสมั ฤทธิผ์ ลตามขอตกลงกับกองทุน รัฐบาลมีภาระหนาที่ที่จะตองทําแผน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๕๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปฏิบัติการ เปาหมาย
่ชัดเจนและมีกกาารประสานงานอย
งดี กระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เงื่อนเวลาและมาตรการที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การคลังจึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนปฏิ
ูปและแกไขปญหาเศรษฐกิ
ง และการสงออก ภายใต
สํานักรงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จ การเงินสําการคลั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ขอ ตกลงกับ
กองทุนการเงินระหวางประเทศ .....
มัติถอนเงิ
ปรากฏเปนเพียงการให
พของกองทุน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีในการอนุ
กา
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ขาวแกหนังสืสํอาพิ
นักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่ ๙๗/๓๗ เมือ่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ วา...วันนี้กองทุนอนุมัติให stand-by credit
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พันลาน (ประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สหรัฐ มีกําหนด
แกประเทศไทย
เปนจํานวน SDR ๒.๙
๓.๙ พันลานดอลลาร
เวลา ๓๔ เดือน เพื่อสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจของรัฐบาล แตไมปรากฏลายมือชื่อของเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กองทุน หรือหนังสืออนุมตั จิ ากกองทุ
น
๓.๒ ในหนังสือแสดงเจตจํานงของรัฐบาลไทย ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลงนามโดย นายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และนายชัยวัฒน
วิบลู ยสวัสดิ์ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ถึง Mr. Camdessus มีใจความวา รัฐบาลใหมของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายชวน หลีกภัย ยืนยันจะปฏิบัติตามโครงการเศรษฐกิจที่ระบุไวในหนังสือลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๔๐...สําโดยจะมี
มาตรการตาง ๆ เช
ปจจุบัน... ดําเนิกนาการตามประกาศ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาน จะทบทวนระบบภาษี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ จะแกไขเพิม่ เติมกฎหมายลมละลาย ฯลฯ ซึ่งเปนเชนเดียวกันกับกรณี
ทีร่ ฐั บาลไทย โดยพลเอกชวลิ
ต ยงใจยุ
ทธ เปนนายกรัฐมนตรีกาซึง่ มีนายทนง สํพิาทนัยะ
รัฐมนตรีวาการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กระทรวงการคลัง และนายชัยวัฒน วิบลู ยสวัสดิ์ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ทําหนังสือ
แสดงเจตจํ
ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔กาสิงหาคม ๒๕๔๐
ดังกลาวขางตน
สํานัากนงงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในการนี้ปรากฏในขาวหนังสือพิมพ ที่ ๙๗/๒๙ เมือ่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ วา วันนี้
คณะกรรมการบริหการกองทุ
นไดพสํิจานัารณาทบทวนความก
าวหนกาาในการดําเนินสําการตามโครงการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เศรษฐกิจของประเทศไทย... กองทุนไดเตรียมเงินจํานวน SDR ๑.๒ พันลาน ตามโครงการให
สํานัcredit
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า โดยไมปสํรากฏลายมื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
stand-by
มีกําหนด ๓๔ เดือกน...
อชือ่ ของเจาหนากทีาก่ องทุน หรือ
หนังสืออนุมัติจากกองทุนเชนเคย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๓.๓
กา สําหรับหนัสํงาสืนัอกแสดงเจตจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านงของรัฐบาลไทย
ลงวันทีสํ่ ๒๔
กุมภาพันธ
๒๕๔๑ ลงนามโดย นายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และ
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านง
นายชัยวัสํฒานันกวิงานคณะกรรมการกฤษฎี
บลู ยสวัสดิ์ ผูวาการธนาคารแห
งประเทศไทย
และหนังสือแสดงเจตจํ
ฉบับลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๑ และ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ ลงนาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยนายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และหมอมราชวงศจตั มุ งคล
โสณกุล ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย คงมีลกั ษณะเหมือนกับหนังสือแสดงเจตจํานงฉบับแรก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คือ สวนที่ ๑ เปนเนื้อเรื่องโดยสรุป สวนที่ ๒ เปนบันทึกวาดวยนโยบายเศรษฐกิจ สวนที่ ๓
มาตรการตาง ๆ ที่รัฐบาลจะจัดทํสําาและกํ
าหนดเวลา และสวนที่ ๔ เปนเปาหมาย
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การมีหรือปรับปรุงแกไขกฎหมาย เชน จะแกไขกฎหมายลมละลาย แกไขกฎหมายเกีย่ วกับ
การบังคัสํบาจํนัากนอง
ฯลฯ (หนังสือแสดงเจตจํ
๓) แกไขพระราชบัญญักาติเงินตรา แกไข
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านง ฉบัสําบนัทีก่ งานคณะกรรมการกฤษฎี
กฎหมายธนาคารแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ทบทวนประมวล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๕๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รัษฎากร จัดทํากฎหมายว
สาหกิจ และกฎหมายวกาาดวยการแปรรูสําปนัฯลฯ
(หนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าดวยทุสํนารันัฐกวิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แสดงเจตจํานง ฉบับที่ ๔) แกไขพระราชกําหนดการธนาคารพาณิชย แกไขพระราชบัญญัติเงินตรา
รางกฎหมายธนาคารแห
งประเทศไทย
ละลาย โดยเฉพาะอยกาางยิง่ มาตรา ๙๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แกไขกฎหมายล
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๒)...แกไขกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ จัดทํารางกฎหมายน้ํา การขนสง การโทรคมนาคม
การพลังงาน คณะรักฐามนตรีจะมีมสํติาขนัาย/ยุ
บเลิกองคการทอผกา าองคการแบตเตอรี
่ องคการอาหาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําเร็จรูป แกไขกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว และแกไขประมวลกฎหมาย
สํานั(หนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บที่ ๕) และแก
สํานักไงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทีด่ นิ ฯลฯ
งสือแสดงเจตจํานง กฉบั
ขพระราชกําหนดการธนาคารพาณิ
ชย,
แกไขพระราชบัญญัติเงินตรา ออกกฎหมายวาดวยสถาบันการเงินใหม ฯลฯ (หนังสือแสดง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เจตจํานง ฉบับที่ ๖)กา ทัง้ นี้ โดยแจสํางนักํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
หนดเวลาที่จะรางเสร็จกาเสนอคณะรัฐมนตรี
อนุมัติ เสนอสภา กา
และคาดหมายวา สภาจะอนุมตั ไิ ดเมือ่ ใด ประกอบกับมาตรการนั้น ๆ แลวแตกรณีดวย สวนการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กามทีก่ ลาวใน สํ๓.๑
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อนุมตั ขิ องกองทุ
นก็คงเปนไปในรูปเดิ
คือ ไมปรากฏลายมือชืกอ่ าของเจาหนาที่
กองทุน หรือหนังสืออนุมตั จิ ากกองทุน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการจัดทําหนัสํงาสืนัอกแสดงเจตจํ
านงเหลานี้ รัฐบาล (พรรคความหวั
งใหม) ซึง่ เปน
ผูจัดทําหนังสือแสดงเจตจํานง ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ อธิบายไวละเอียดดีมาก คือ ...
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระบวนการทํา "ขอตกลง" กับกองทุน คือ ในการจัดทําคําเสนอ หรือที่เรียกกันวา หนังสือ
แจงความจํานง หรือหนังสือแสดงเจตจํานงแตละฉบับนี้ กองทุนจะสงเจาหนาทีข่ องตนเขามา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชวยจัดทําดวย โดยมีการเสนอแนะใหคําปรึกษาและชี้ใหเห็นวา กองทุนตองการอะไร ประเทศไทย
ควรทําอยางไร ทัง้ นี้ ดานหนึ่งเปนการกดดันรัฐบาลไทยกลาย ๆ วา ถาไมทาํ ขอเสนอตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจาหนาที่กองทุนแนะนํา (สวนใหญจะรางเปนภาษาอังกฤษมาใหฝายไทยกอน) คณะกรรมการ
บริหารกองทุนอาจไมอนุมัติขอเสนอ
หรือหนังสือแสดงเจตจํานงนัน้ ได กระบวนการนี
้เริ่มตั้งแต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การทําหนังสือแจงความจํานง ฉบับที่ ๑ แลว ...(คัดจากตอนหนึ่งของหนา ๑๘ ของ "พฤติการณ
ฯลฯ" ทีห่ สําวั นัหน
าพรรคความหวังใหมกผูา นําฝายคานในสภาผู
แทนราษฎร สงพรอกมหนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งสือลงวันที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ ถึงประธานวุฒิสภา) ซึง่ สอดคลองกับขอความของหนังสือลงวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๔๐ ทีก่ราัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั
ง (นายทนง
ฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พิทยะ) รายงานนายกรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วา... คณะผูแทนไทยไดเจรจากําหนดกรอบและรายละเอียดเงื่อนไขการขอรับความชวยเหลือ
ทางวิชาการและการเงิ
นจากกองทุนเรีกายบรอยแลว...สําและรั
ฐบาลไทยในเวลาตอกมาได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือแสดงเจตจํานง ฉบับที่ ๒ ถึงฉบับที่ ๖ และปรากฏวา มีขอเสนอหลายประการที่
รัฐบาลไทยไมสามารถปฏิ
่กําหนด กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัติตามได
สํานัภกายในเวลาที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ มีหนังสือ ดวนทีส่ ดุ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๒
ถึงประธานศาลรั
ฐธรรมนูญ แจงวา ได
น พลกุล นายลิขกิตา ธีระเวคิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กามอบหมายให
สํานันายโภคิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นายจาตุรนต ฉายแสง และนายเอกพร รักความสุข มาชี้แจงและนําเอกสารมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาตอศาลรัฐกธรรมนู
ญ ซึ่งศาลรั
ธรรมนูญไดออกรับฟกงคํา าชี้แจงของบุสํคาคลดั
งกลาวเมื่อวันที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ สรุปคําชี้แจงไดดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําาหนดรวม
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๔.๑ การที่รัฐบาลเสนอพระราชกํ
๖ ฉบับ ใหสภาผูกาแ ทนราษฎร
พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๕๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อภิปรายวา เปนพันกธะที
ัฐบาลไทยไดทําสัญญากั
ไดเคย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่เกิดจากการที
สํานัก่รงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบกองทุน แตสํสาภามิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไดรับทราบ หรือเห็นรายละเอียดของสัญญาที่รัฐบาลไทยไดทําผูกพันไว เปนเพียงแตขา วทีย่ นื ยัน
ออกมา สํและพั
นธะดังกลาวนี้ไดกลายเป
ว เหตุใดรั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นพันธะระหว
สํานัากงประเทศไปแล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาฐบาลจึงไมชี้แจง
ใหประชาชนทราบ สัญญาเชนนี้รัฐธรรมนูญบัญญัติใหตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา จึงเปน
หนาที่ของรัฐบาลทีก่จาะตองเสนอตสํอาสภาเพื
่อใหความเห็นชอบกบทบั
บาลไดละเมิด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ญญัติอยาสํงนี
านั้รกัฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไวแลวแตเบื้องตน โดยไมไดเสนอขอรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บกองทุนวา
๔.๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั
ทําหนังสือแสดงเจตจํกานงกั
จะออกหรือแกกฎหมายอะไร มีบทบัญญัติอยางไร และเมือ่ ใด ซึง่ เปนเงือ่ นไขของหนังสือแสดง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัญ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เจตจํานง และเปนสักาญญาที่จะตอสํงขอรั
บความเห็นชอบตอรัฐกสภาตามรั
ฐธรรมนู
มาตรา ๒๒๔
วรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานันงหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๔.๓ การถือวา หนักงาสือแสดงเจตจํ
อหนังสือทัง้ ๖ ฉบักบา ทีร่ ฐั บาลไทย
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย มีถงึ กองทุน ไมเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักป
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หนังสือสัญญา จะเปกานเรื่องแปลกสํเพราะประเทศไทยเป
นเอกราชและมี
อํานาจอธิ
ไตยของตน
ไปรวมกับเจาหนาที่กองทุนทําขอเสนอเพื่อผูกพันตนฝายเดียววาจะทําอะไรบาง แลวยังให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ายบริหาร
เจาหนาทีสํา่กนัองทุ
นกําหนดอีกดวยวา ตกาองทําเรื่องนั้นสํเรืานั่อกงนี
้ ทัง้ ๆ ที่อยูในอํานาจของฝ
เชน การขึ้นภาษีมูลคาเพิ่ม ขึ้นภาษีน้ํามัน ตัดงบประมาณรายจาย ฯลฯ หรืออยูในอํานาจของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฝายนิติบัญญัติ เชนกาการออกกฎหมายต
าง ๆ
๔.๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มี side-letter ถึงกองทุน แตไมเปดเผย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอความในหนังสือนั้นแกสาธารณชน โดยอางวาเปนเกณฑปฏิบัติซึ่งอยูภายในกรอบของหนังสือ
แสดงเจตจํานง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔.๕ ในโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น มหาอํานาจไมไดมาพรอมกับเรือปน หรือกองทัพ
แตก็ไดกสํดดั
ใหประเทศเล็ก ๆ ตองยอมรั
เชน การตอกงเคารพในสิ
ทธิ
านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บในมาตรการโลกใหม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
แหงทรัพยสินทางปญญา การสรางมาตรฐานตาง ๆ เชน ทางอุตสาหกรรม การรักษาสิ่งแวดลอม
สิทธิมนุษยชน และสิ
น นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเอาเปรี
ยสํบกี
นอื่น ๆ ทีก่ าํ ลัง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานคาเกษตร สํเปานันกตงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านัดกกังานคณะกรรมการกฤษฎี
จะตามมา ลวนเปนประโยชนแกประเทศใหญ (คัดจากตอนหนึ่งของหนา ๙ ของ "จากการ
เปดตลาดเงิ
ทุนเสรีสูการเปดเสรีทุกกดา าน ประเทศไทย
คือ เมืองขึน้ ยุคโลกาภิกวาฒ
ั น" ของ
สํานันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พรรคความหวังใหม)
ง มีหนังกสืาอ ดวนทีส่ ดุ ทีสํ่ ากค
๐๑๐๐/๒๓๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๕.การัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ถึงประธานศาลรัฐธรรมนูญ แจงวา ตนและผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย
มีความประสงคจะมาให
จงขอมูลเพิม่ เติม ซึ่งศาลรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ถอ ยคําและชี
สํานักแ้ งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ
ไดออกรับฟงคําชี้แจงของบุคคลดังกลาว เมือ่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ สรุปคําชี้แจงไดดังนี้
ยืนยันจะปฏิบัติตามแผนการปฏิ
บัติงสํานทางเศรษฐกิ
จ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๕.๑
กา รัฐบาลปจจุสํบานัันกได
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทีก่ าํ หนดไวใน Memorandum on Economic Policy ในหนังสือแสดงเจตจํานงลงวันที่ ๑๔
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สิงหาคมสํา๒๕๔๐
ของรัฐบาลกอน แตกาทีมเศรษฐกิจสํของรั
ฐบาลปจจุบันมีความมุกงามั่นที่จะดําเนิน
มาตรการเพิ่มเติมอีกหลายประการเพื่อใหประชาชนมีความมั่นใจในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๕๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ของประเทศใหลลุ ว กงไปโดยเร็
วทีส่สําดุ นัในส
วนทีเ่ กีย่ วกับการจะตกาองมีกฎหมายใหม
หรือปรับปรุง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แกไขกฎหมายทีม่ อี ยูแ ลว แตเปนอุปสรรคในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ ในหนังสือแสดง
เจตจํานงได
จงวันที่ที่จะเสนอใหคณะรั
ลักการ รางเสร็จเสนอคณะรั
สํานัแกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐมนตรีอนุสํมาัตนัิห
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐมนตรี
และเสนอสภาผูแทนราษฎร พรอมทัง้ แสดงความคาดหมายวา จะมีผลใชบงั คับเมือ่ ใดดวยนัน้
เปนคําแถลงถึงนโยบายของรั
ฐบาล
ดมีเจตนาที่จะกดดันฝกาายนิติบัญญัติแสํตาปนัระการใด
อีกทัง้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัมิกไงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มิใชกรณีตองตราพระราชบัญญัติใหเปนไปตามหนังสือสัญญา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วรรคสองสําเพราะกรณี
นี้เปนไปตามขกอากําหนดของกองทุ
น และกฎหมายวาดวยการให
อํานาจ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๕.๒
กา นางเกลียวทอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาที่ของธนาคารแห
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เหตระกูล ซึ่งเปนเจาหน
ประเทศไทย
และเปนผูอํานวยการบริหารของกองทุน มีหนังสือเปนภาษาอังกฤษ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๒
สํานัวกางานคณะกรรมการกฤษฎี
า บายความหมายของคํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ถึงรัฐมนตรี
การกระทรวงการคลังกอธิ
าวา "side-letter"กาที่เจาหนาที่ของ
กองทุนใชวา หมายความถึงหนังสือใด ๆ ที่มีไปพรอมกับหนังสือแสดงเจตจํานง ซึง่ โดยปกติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จะเปนหนังสือที่มีขอความเกี่ยวกัสํบานโยบายอั
ตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ออนไหวในตลาดมาก
สําหรับหนังสือของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังฉบับลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ นั้นมิใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จดหมายลับแตอยางใด
๕.๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังยืนยันตอศาลรัฐธรรมนูญวา มิไดมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือลับประกอบหนังสือแสดงเจตจํานงถึงกองทุน แตเขาใจวา คงจะหมายถึงหนังสือโตตอบ
ปกติ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ ถึงนาย Camdessus วา รัฐบาลคาดวา รัฐสภาจะแกไขกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลมละลายภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ สวนกฎหมายทีส่ าํ คัญ ๆ ดังกลาวขางตนไดผานการ
เห็นชอบในวาระแรกของสภาผู
แทนราษฎรแล
ว และรัฐบาลจะพยายามให
สภาให
ความเห็นชอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ อยางไรก็ดี อาจไมเปนการบังควรที่จะกําหนดวันที่จะให
วุฒสิ ภาให
นชอบ ซึ่งจะเทากักบาเปนการกดดัสํานนัรักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
สภาโดยไมสมควร อยกาางไรก็ดี
สําคนักวามเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นายกรัฐมนตรีไดใหคํามั่นกับขาพเจาวา รัฐบาลจะดําเนินการทุกอยางเพื่อใหรัฐสภาให
ความเห็นชอบ และกํ
มีการใหความเห็นชอบกฎหมายล
มละลายในวั
นนี้ และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าลังดําเนินการให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมายอืน่ ๆ ทัง้ หมดภายในสิน้ เดือนกุมภาพันธ อยางไรก็ดี กําหนดเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลง
ออกไปอีสํกาสองสามสั
ปดาหได หากจํกาเป
เพื่อใหทุกฝายเห็นพกาองตองกัน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นตองทําประชามติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งพิจารณาเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๒
งใหม
ล นายลิขิต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีสมาชิ
กา กสภาผูแ ทนราษฎรพรรคความหวั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา โดยนายโภคิสํนานัพลกุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ธีรเวคิน นายจาตุรนต ฉายแสง นายเอกพร รักความสุข นายดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ และนายกุเทพ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านันกหนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๒
ใสกระจาสํงานัรวม
๖ คน ชีแ้ จงดวยวาจาและต
อมาทําสํเป
งสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน
ถึงประธานศาลรัฐธรรมนูญสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวกับประเด็นแหงคดีวา หนังสือแสดงเจตจํานง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สิงหาคม ๒๕๔๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔
ที่รัฐบาลสงไปนั้น เปกนาเพียงขอเสนอของรั
ฐบาลไทย
ตอกองทุนเพือ่ ขอกูเ งิน ซึง่ จะตองมีรายละเอียดวามีโครงการอยางไร กองทุนก็พิจารณาวา
สํานั่รัฐกบาลไทยกู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าง กองทุสํนานัก็กองานคณะกรรมการกฤษฎี
โครงการที
นั้นจะไปทําอะไรบ
นุมัติ และยืนยันวา ไมกเากี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๔ มิฉะนัน้ ถาถือวา กระบวนการขอกูเงินทั้งหลายเปนสัญญา ก็คงจะเปนไปไมได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๕๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แนนอน ดังนัน้ แมกาจะถือวา หนังสํสืาอนัแสดงเจตจํ
านงทีก่ องทุนกให
นสัญญา แตก็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ความเห็นชอบเป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไมมีขอความใดที่ระบุใหออกกฎหมายเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา จึงไมมปี ระเด็นวา จะขัดตอ
รัฐธรรมนูสําญนักมาตรา
๒๒๔ หรือไม สกวานหนังสือแสดงเจตจํ
านง ฉบับที่ ๒ - ๖ กของรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ฐบาลไทย
มีขอความที่รัฐบาลสัญญากับกองทุนวา จะแกไขหรือมีกฎหมายอะไรบาง จะเสนอรางกฎหมาย
เสร็จเมือ่ ใด และจะให
อ่ ใด จึงเปนสัญญาที่จะต
ญัติ เพื่อใหการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รฐั สภาอนุมสําตั นัเิ มืกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องออกพระราชบั
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนไปตามสัญญา ซึ่งจะตองขอรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ ตาม
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความเห็สํนาของสมาชิ
กสภาผูแ ทนราษฎรพรรคความหวั
ใหม
คณะรัฐมนตรี โดยนายวิษณุ เครืองาม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายวศิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ธีรเวชญาณ อธิบดีกการมสนธิสัญญาและกฎหมาย
และนายศุภกรัาตน ควัฒนกุลสํผูานัอกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
นวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ชี้แจงดวยวาจาและตอมาทําเปนหนังสือ ที่ นร ๐๒๐๑/๒๐(พิเศษ)
สํานักเมษายน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักญ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ลงวันที่ ๒๐
๒๕๔๒ ถึงประธานศาลรั
ฐธรรมนู
สรุปสาระสําคัญที่เกีก่ยาวกับประเด็น
แหงคดีวา ประเทศไทยไดแสดงเจตจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้ง โดยไมสํเาคยถื
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านงเปนสัญญาที
สํานัก่จงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และธนาคารโลกหลายครั
อวา หนังสือแสดงเจตจํ
ะตองขอรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ และกองทุนก็ไมเคยเขาใจวา หนังสือ
สํานัากนงเป
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านงเปน
แสดงเจตจํ
นสัญญา และจะคัดกาคานมิใหอีกฝสําายหนึ
่งถือวา หนังสือแสดงเจตจํ
หนังสือสัญญา ตาม Guidelines on Conditionality ขอ ๓ เวนแตรัฐบาลไทยไมชําระหนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงินกูห รือเงินทีร่ บั ความชวยเหลือไปแลว จึงจะถือวา เปนการผิดสัญญา
พยานหลักฐานที่ศาลรัฐธรรมนูญไดรับเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยไดแลว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไมจําเปนตองแสวงหาพยานหลักฐานอื่นใดอีก
กฎหมายทีเ่ กีย่ วขสําอนังกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) รัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช ๒๔๙๒กา มาตรา ๑๕๔สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๔
ิใหอํานาจปฏิบัติการเกีก่ยาวกับกองทุนการเงิ
และธนาคาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๒)
กา พระราชบัญสําญันัตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๕ ทวิ และมาตรา ๕ ตรี
(๓) พระราชบัญญักตาิใหอํานาจและกํ
บัติบางประการเกี
่ยวกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากหนดการปฏิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ มาตรา ๔ และมาตรา ๕
of the International
Monetary
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๔)
กา Articles ofสํAgreement
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัFund
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปญหาที่ตองพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) ศาลรัฐธรรมนูกญา มีอํานาจพิจสํารณาเรื
่องนี้หรือไม
(๒) หนังสือแสดงเจตจํานงทีร่ ฐั บาลไทยมีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เปนหนังสือสัญญาทีกา่จะตองไดรับสํความเห็
นชอบของรัฐสภาตามรั
๒๒๔
วรรคสอง หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คําวินิจฉัย
ปญหาแรก เนื่องจากประธานรัฐสภาเห็นวา หนังสือแสดงเจตจํานงทีร่ ฐั บาลไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๕๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มีไปถึงกองทุนเพื่อกขอรั
อทางวิชาการและการเงิ
นชอบของ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บความชวสํยเหลื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาน โดยมิไดขอรั
สําบนัความเห็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
รัฐสภา เปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และเปนการโตแยงระหวางรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี
ฝายหนึ่งสํากันับกสมาชิ
กสภาผูแทนราษฎร
อีกฝายหนึ่ง และโดยที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จํานวน ๑๒๖
สํานัคน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาข่ ณะนีย้ งั ไมมี
กฎหมายหรือระเบียบใด ๆ ที่จะยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติได หากปลอยทิง้ ไวอาจกอใหเกิด
ความขัดแยงในทางความคิ
ดอยาสํงรุานันกแรง
อันอาจสงผลกระทบต
อยได ดังนัน้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อความสงบเรี
สํายนับร
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เพื่อยุติปญหาขอขัดแยงระหวางองคกรและเปนปญหาที่กําลังอยูในความสนใจของประชาชนทั่วไป
สํา่อนังให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นิจฉัยตามรั
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
จึงเสนอเรื
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวิ
ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖กาแตมไิ ดแสดง
ความเห็นวา การทีร่ ฐั บาลไทยมีหนังสือแสดงเจตจํานงดังกลาว ตองหรือไมตอ งไดรบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ประธานรัฐสภาเห็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความเห็นชอบของรักาฐสภาตามรัฐสํธรรมนู
ญ มาตรา ๒๒๔ โดยที
นวา ปญหานี้
เปนเรื่องสําคัญอันควรแกการวินิจฉัย กรณีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญ คือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จะมิไดสงสํปาญนัหาดั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญพิจารณา
คณะรัฐมนตรี
แลว แมวาคณะรัฐมนตรี
งกลาวใหศาลรัฐธรรมนู
แตประธานรัฐสภาไดสงปญหานี้ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญจึงกมีาอํานาจรับไวสํพาิจนัารณาได
ปญหาที่สอง หนังสือแสดงเจตจํานงทัง้ ๖ ฉบับ ทีร่ ฐั บาลไทย โดยรัฐมนตรีวาการ
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กระทรวงการคลัง และผูวาการธนาคารแห
มีถงึ กองทุนเปนหนังกสืาอสัญญาทีจ่ ะตอง
ขอรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม นั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีประเด็
กา นแรก หนัสํางนัสืกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นชอบของรัสําฐนัสภามี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สัญญาที่ตองขอรับความเห็
ลักษณะ
อยางไร รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง บัญญัติวา "หนังสือสัญญาใด มีบทเปลีย่ นแปลง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อาณาเขตไทย หรือเขตอํานาจแหงรัฐ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตาม
สัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา" ซึง่ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรพรรคความหวังใหม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เห็นวา หนังสือแสดงเจตจํานงทีร่ ฐั บาลไทยมีไปถึงกองทุนเพือ่ ขอรับความชวยเหลือทางการเงิน
โดยระบุวา จะแกหรือมีกฎหมายทีม่ สี าระในลักษณะอยางใด เมือ่ ใดนัน้ เปนคําเสนอที่รัฐบาลไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีไปถึงกองทุน เมื่อกองทุนอนุมัติการถอนเงิน หรือใหเงินกู ยอมเปนคําสนอง สัญญาก็เกิดขึ้นแลว
ทัง้ นี้ ไมวา จะเรียกหนังสือนัน้ อยาสํงไร
เพราะศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดสํเคยตั
ดสินวา "ชื่อนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิใชองคประกอบในการกําหนดลักษณะของขอตกลงหรือขอผูกพันระหวางประเทศ" แต
กระทรวงการต
างประเทศเห็นวา หนักงาสือสัญญาที่จสํะต
งขอรับความเห็นชอบของรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง นั้น ตองเปนสัญญาระหวางประเทศตาม Vienna
Convention on theกาLaw of Treaties,
๑๙๖๙ หรือ Vienna Convention
onสําthe
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Law of Treaties between States and International Organization or between
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ซึง่ มีลกั ษณะสํา๔นักประการ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
International
Organizations, ๑๙๘๖
คือ (๑) เปนกความตกลงสองฝ
าย
(๒) ทําเปนหนังสือ (๓) ทําขึ้นระหวางรัฐหรือระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศ หรือระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องคการระหวางประเทศดวยกัน สํ(๔)
อยูภ ายใตบงั คับของกฎหมายระหวางประเทศ
ไมวาจะทํา
เปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เอกสารฉบับเดียว สองฉบับ หรือมากกวา และไมวา จะมีชื่อเรียกวาอยางไร และกรณีที่เปน
หนังสือสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๕๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่จะตองขอรับความเห็
ฐธรรมนูญ มาตรา
จะตองเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นชอบของรั
สําฐนัสภาตามรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๒๔ วรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สัญญา
ในกรณีใสํดกรณี
หนึ่งดังตอไปนี้ดวย คืกาอ (๑) มีบทเปลี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่ยกนแปลงอาณาเขตไทย
งานคณะกรรมการกฤษฎี(๒)
กา มีบทเปลีย่ น
แปลง
เขตอํานาจแหงรัฐ กหรืา อ (๓) จะตสํอางออกพระราชบั
ญญัติใหกการเป
ซึง่ โดยปกติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นไปตามสัสํญานัญา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ฝายบริหารซึ่งไดแกกระทรวงการตางประเทศจะดําเนินการตั้งแตตน จนกระทั่งมีการประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บสนอง
พระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรีกหารือรัฐมนตรีทสําี่ไนัดกรงานคณะกรรมการกฤษฎี
ับมอบหมายเปนผูลงนามรั
พระบรมราชโองการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตหนังสือแสดงเจตจํานงทัง้ หกฉบับมิได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีลักษณะดังกลาวขกาางตนครบถวนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาภูมิหลังของสัญญากับกองทุนการเงินระหวางประเทศ
กา ๒๔๘๗ สํนัา้นนักประเทศไทยได
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า นสมาชิกเมือ่
ซึง่ มีผลใชสําบนังั กคังานคณะกรรมการกฤษฎี
บตัง้ แตวนั ที่ ๒๗ ธันวาคม
เขาสมัคกรเป
๓ พฤษภาคม ๒๔๙๒ ซึ่งตรงกับเวลาที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญากับกองทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติเพื่อใหสํกาารเป
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ใชบงั คับ แตเนื่องจากสั
นนี้ไมตองออกพระราชบั
นไปตาม
ขอตกลง จึงไมตอ งขอรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา ๑๕๔ ตอมารัฐสภาไดตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ยวกับกองทุสํนาการเงิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัสําญนัญั
ติใหอํานาจปฏิบัติการเกี
นและธนาคารระหวกาางประเทศ
พ.ศ. ๒๔๙๔ และพระราชบัญญัติใหอํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นระหวาสํงประเทศ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ถอนเงินในกองทุนกการเงิ
พ.ศ. ๒๕๑๔ ยิ่งกกวา านั้น การขอรัสําบนัความช
วยเหลือ
ทางการเงินจากกองทุนครั้งนี้ มิใชเปนการขอรับความชวยเหลือครั้งแรก เพราะรัฐบาลไทยไดเคย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอรับความชวยเหลือทางการเงินนี้จากกองทุนและธนาคารโลกหลายครั้งแลว แตไมปรากฏวา
รัฐบาลไดนําหนังสือแสดงเจตจํานงไปขอรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญซึ่งใชบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อยูในขณะนั้น เชนเดียวกับกรณีที่รัฐบาลไทยที่มี พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายทนง พิทยะ) และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(นายชัยวัฒน วิบลู ยสวัสดิ)์ มีหนังสือแสดงเจตจํานง ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ ขอรับ
ความชวยเหลือทางการเงินจากกองทุ
น ตาม ๓.๑ ก็มิไดขอรับความเห็นชอบของรั
ฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง เชนเดียวกัน เพราะเปนการปฏิบัติตาม Articles of
Agreement
น และพระราชบั
าหนดการปฏิบัตกิบาางประการเกี่ยวกับ
สํานักของกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติใหอสํํานาจและกํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๔ มาตรา ๔ และมาตรา ๕
อแสดงเจตจํานงทัง้ หกฉบั
ฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีประเด็
กา นที่สอง หนั
สํานังกสืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บ ทีร่ ฐั บาลไทย
สํานักโดยรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วาการกระทรวงการคลังและผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย มีไปถึงกองทุนเปนหนังสือสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญสํามาตรา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอไม ในประเด็นนี้
ที่ตองขอความเห็
นชอบของรัฐสภาตามรั
๒๒๔ วรรคสอง หรื
เห็นวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๑)
กา หนังสือแสดงเจตจํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๐ ทีสํร่ าฐั นับาลไทยซึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านงลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม
ง่ มี
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และผูวาการ
สํานังกประเทศไทย
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น โดยไมขอรั
สํานับกความเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ธนาคารแห
มีไปถึงกองทุ
นชอบของรัฐสภาตามรั
ฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๔ นั้น ถูกตองตามเหตุผลที่ไดกลาวในประเด็นแรกแลว การทีม่ สี มาชิกสภาผูแ ทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๕๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราษฎรผูใ ดเคยกลากวหาว
่งที่ถูกวาผิด ในชั้นแรกสมาชิ
นั้นอาจไม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า า รัฐบาลทํ
สํานัากสิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กสภาผูแสํทนราษฎรผู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ศึกษาขอเท็จจริงที่เปนรายละเอียดไมทราบ หรือไมเสแสรง ไมทราบก็ได แตการที่รัฐบาลชุดตอมา
สานตอสิสํง่ าเดี
วกันนัน้ ในทางทีถ่ กู จึงกไม
า รัฐบาลทําผิดดวยเหตุ
นักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ควรถูกกลสําวหาว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาผลของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดังกลาว เพราะผูกลาวหารูอยูแกใจดีวา ไมถูกตอง เนื่องจากรัฐบาลไดทําสิ่งนั้น
ในทางทีถ่ กู แลว กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) หนังสือแสดงเจตจํานง ฉบับที่ ๒-๖ ทีร่ ฐั บาลไทยซึง่ มี นายชวน หลีกภัย
สํานัฐกมนตรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งประเทศไทย
เปนนายกรั
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั
ง และผูวาการธนาคารแห
มีไปถึงกองทุนนัน้ นอกจากจะยืนยันวา จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลกอน ยังจะแกไขเพิม่ เติม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรการอื่น ๆ อีกกาโดยเฉพาะอยสําานังยิกง่งานคณะกรรมการกฤษฎี
การที่แกไขหรือมีกฎหมายต
าง ๆ เพืสํ่อานัแก
ไขปญหา
เศรษฐกิจ และสถาบันการเงิน รวมทัง้ แจงกําหนดเวลาทีจ่ ะเสนอตอสภา และคาดหมายวา
สํามนััตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไขปญหาเศรษฐกิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สภาจะอนุ
ิรางกฎหมายเพื่อใหการแก
จของประเทศไดลุลวกงไปโดยมี
เปาหมาย
ที่จะปรับปรุงฐานะทางการคลังและการเงินของประเทศ เปนการปฏิบัติตาม Article V ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Articles of Agreement กฎหมายบางฉบั
บที่รัฐบาลจะเสนอใหมีหรือแกไข เชสํานนักกฎหมาย
ลมละลาย กฎหมายทุนวิสาหกิจ กฎหมายทีด่ นิ ฯลฯ ลวนแตไดริเริ่มมาเกือบสิบป และเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความเห็นของหลายรัฐบาลทีผ่ า นมา แตเมือ่ รัฐบาลไทยและกองทุนตางไมถอื วา หนังสือแสดง
เจตจํานงทีร่ ฐั บาลไทยมี
stand-by arrangement
ของกองทุ
เปนสัญญา และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไปถึงกองทุ
สํานนักและ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การที่ประเทศไทยไมอาจปฏิบัติตามเกณฑปฏิบัติที่ไดแจงตอกองทุน กองทุนก็มไิ ดถอื วา เปนการ
ผิดสัญญา
ไมมีความจําเปนที่จะตกอางพิจารณาตอสํไปอี
กวา หนังสือแสดงเจตจํกาานงทัง้ หกฉบับ
สํานัจึกงงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทีร่ ฐั บาลไทยมีไปถึงกองทุน เปนหนังสือสัญญาที่ตองขอรับความเห็นชอบของรัฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรากา๒๒๔ วรรคสอง
อไม ซึง่ พรรคความหวั
ี นังสํสืาอนัก(หน
า ๘ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กางใหมกม็ ห
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หนังสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๒) สนับสนุนอยูแลววา ไมมีประเด็นวา จะขัดตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๔
หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรพรรคความหวังใหมอา งวา รัฐมนตรีวาการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กระทรวงการคลังไดกามี side-letterสําถึนักงกองทุ
นอีกฉบับหนึ่ง แตการัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั
ง
ไมยอมเปดเผย โดยอางวา เปนความลับ นั้น นอกจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะได
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําวนักหนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ยืนยันตอสํศาลรั
ฐธรรมนูญวา ไมมหี นักงาสือดังกลาวแล
งสือที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั
ง
มีไปถึงกองทุนเปนเพียงหนังสือธรรมดาซึง่ กลาวถึงเกณฑปฏิบตั ิ (performance criteria) ซึง่ อยู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใน
กรอบของหนังสือแสดงเจตจํานง ประกอบกับเจาหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทยมีหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ อธิบายความหมายของ side-letter แลว จึงเห็นไดวา side-letter
ทีร่ ฐั มนตรีวา การกระทรวงการคลัสํงาไม
เปดเผยนัน้ หมายถึงหนังสือลงวันที่ ๒ สํธัานนัวาคม
๒๕๔๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีไปถึงกองทุนนั่นเอง
(๔) มาตรฐานโลกใหม
ายแตประการใด ผูท กาม่ี คี วามคิดคอยจะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นน้ั มิใชสสํิ่งาทีนั่เกลวร
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เอาเปรียบผูอื่นเทานั้นยอมจะรูสึกไมพอใจ เพราะรูสึกเสมอวา ตนจะถูกเอาเปรียบ ตรงกันขาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๕๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผูนําที่ดีของประเทศพึ
้นมาใชในการบริหารบ
โดยให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งนํามาตรฐานโลกนั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านเมืองใหเสํปานนักประโยชน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สติแกประชาชนในชาติวา ในอนาคตประชาชนจะตองรีบเรงศึกษาหาความรู มานะ พยายาม
ขยันขันแข็
บปรุงตนเอง อยกาางนอยใหอยูใสํนระดั
บเดียวกันกับประชาชนของประเทศ
สํางนักและปรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผูนําอื่น ๆ ใหได มิฉะนั้นอนุชนจะลําบาก เพราะจะมีการแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
อยางรุนแรง ผูท ม่ี คี กวามสามารถเหมาะสมเท
านัน้ จึงจะอยูร อดได
ติศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทัง้ นี้ โดยศึสํากนัษาประวั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ของประเทศไทยซึ่งรอดพนเงื้อมมือของอริราชศัตรู สามารถดํารงความเปนเอกราชมาเกือบ
สํานัแกลงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําวนันใหญ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษณะดังกลาว
แปดรอยป
วได ตอไปขางหนานี้ หากประชาชนส
ไมปรับปรุงตนเองในลั
ขางตน ก็ยากที่จะใหชาติไทยอยูรอดพนศตวรรษที่จะมาถึงนี้ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีสรุกปา หนังสือแสดงเจตจํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านงทัง้ หกฉบับ ทีร่ ฐั กบาลไทย
โดยรัสํฐามนตรี
วาการ
กระทรวงการคลัง และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยมีถึงกองทุนนั้น เปนเพียงการปฏิบัติตาม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานัดกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ArticlesสํofานัAgreement
ของกองทุนกาและกฎหมายว
ยการใหอํานาจและกํากหนดการปฏิ
บัติ
บางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหวางประเทศ แตไมเปนหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ
เนื่องจากเปนคําชี้แจงเพื่อขอรับความชสํวายเหลื
อทางการเงิน
ของเจาหนาทีฝ่ า ยไทยตามความตกลงของกองทุน การไมสามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ชี้แจง กองทุนก็มิไดถือเปนการฝาฝนพันธกรณีที่มีตอกองทุน และไมกอ ใหเกิดการลงโทษตาม
ขอกําหนดของกองทุน และทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือ กองทุนไมถอื วา หนังสือแสดงเจตจํานง และ standสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
by arrangement เปนสัญญา
อาศัยเหตุดงั กลาวขกาางตน จึงวินจิ สํฉัายนัวกางานคณะกรรมการกฤษฎี
หนังสือแสดงเจตจํานงทั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง้ หกฉบับ
ทีร่ ฐั บาลไทยมีไปถึงกองทุน ไมเปนหนังสือสัญญาที่ตองขอรับความเห็นชอบของรัฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรากา๒๒๔ วรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ล
นายประเสริฐ นาสกุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

[รก.๒๕๔๒/๖๓ก/๖๐/๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒]
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คําวินิจฉัยของ นายปรีชา เฉลิมวณิชย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่ ๑๑/๒๕๔๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วันที่ ๒๕กพฤษภาคม
๒๕๔๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า

เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให
ศาลรัสํฐาธรรมนู
ญพิจารณาวินิจฉัยกวาา หนังสือแสดงเจตจํ
านงขอรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินที่คณะรัฐมนตรี มีไปถึงกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศเป
นหนังสือสัญญาทีก่ตาองไดรับความเห็
ชอบของรัฐสภา ตามรักฐาธรรมนูญแหง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๕๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดวยประธานรัฐสภาไดอาศัยอํานาจตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไทย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๖๖ เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยวา หนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําอนัทางวิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
แสดงเจตจํานงขอรักบาความชวยเหลื
ชาการและการเงินทีกา่คณะรัฐมนตรีสํมาีไนัปถึ
งกองทุนการเงิน กา
ระหวางประเทศเปนหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหง
สํานักกรไทย
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ราชอาณาจั
มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง
หรือไมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามเอกสารหลักฐานที่ประธานรัฐสภาสงมายังศาลรัฐธรรมนูญไดความวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทธ ผูนําฝายค
สํานัานในสภาผู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พลเอก ชวลิต ยงใจยุ
แทนราษฎรและสมาชิ
กสภาผูสํแานัทนราษฎรฝ
ายคาน
จํานวน ๑๒๖ คน (จํานวนไมนอ ยกวาหนึง่ ในสีข่ องจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องสภาผูแ ทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญแหงราชอาณาจั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ราษฎรตามมาตรา
๓๐๔ ของรัฐธรรมนู
กรไทย) ไดเขาชื่อกันกราองขอตอ
ประธานวุฒิสภา ตามหนังสือลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ ขอใหถอดถอน นายชวน หลีกภัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และนายธาริ
นทร นิมมานเหมินท ผูดํารงตําแหน
งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๐๓ ออกจากตําแหนงโดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กลาวหาวา ผูด าํ รงตําแหนงดังกลาวไดรว มกันทําหนังสือแสดงเจตจํานงขอรับความชวยเหลือ
ทางวิชาการและการเงิน ซึง่ ลงนามโดย นายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การคลัง และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีที่มี
นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี แลวไปยังกองทุนการเงินระหวางประเทศ ตัง้ แตฉบับที่ ๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถึงฉบับที่ ๖ โดยมีขอความวาประเทศไทยตองออกพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดเพื่อใหการ
เปนไปตามขอตกลงอันเปนหนังสืสํอานัสักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญาที่ตองไดรับความเห็กานชอบของรัฐสภาตามรั
ฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง แตผดู าํ รงตําแหนงดังกลาวไดทาํ ความตกลง
ในหนังสืสํอาสันัญกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญาดังกลาวโดยไมไดรกับาความเห็นชอบของรั
ฐสภากอน อันเปนพฤติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การณที่สอวา
ใชอํานาจหนาที่ ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๓๐๓ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธานวุฒิสภาไดมีหนังสือ ที่ สว ๐๐๐๘/๐๒๙๐๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๔๑ สสํงาคํนัากรงานคณะกรรมการกฤษฎี
องขอถอดถอนนายกรักฐามนตรีและรัสํฐามนตรี
วาการกระทรวงการคลั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งดังกลาว ไปยัง
ประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามบทบัญญัตใิ นมาตรา ๓๐๕
ประกอบมาตรา ๓๒๒
แหงราชอาณาจักรไทยกาเพื่อดําเนินการไต
วนตามอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ของรัฐธรรมนู
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักสงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หนาทีต่ อ ไป
คณะกรรมการปองกั
จริตแหงชาติไดพกิจาารณาแลวเห็นวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานและปราบปรามการทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การไตสวนเรื่องนี้มีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น คือ
ฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั
งไดใสํชาอนัํากนาจหน
าที่ขัดตอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๑.กานายกรัฐมนตรี
สําแนักละรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าที่ขัดตอบทบั
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาว การกระทํา
๒. หากไดใชอํานาจหน
ญัติแหงรัฐธรรมนูญแล
ดังกลาวเปนการกระทําโดยมีพฤติการณสอวาจงใจหรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๖๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นที่จสํะตานัอกงพิ
จารณาในเบื้องตนตามความเห็
นของคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีสกวนประเด็
า
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงมีอยูว า หนังสือทีค่ ณะรัฐมนตรีมไี ปถึงกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศเป
นหนังสือสัญญาทีก่จาะตองไดรับความเห็
นชอบของรัฐสภาตามรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม ซึ่งประเด็นนี้ไดมีความเห็นขัดแยง แบงเปน
๒ ฝาย คือ ฝายแรกได
มีความเห็นวาเปนอํกาานาจที่คณะรัฐมนตรี
สามารถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แก คณะรัสํฐามนตรี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กระทําไดโดยไมตอ งขอความเห็นชอบของรัฐสภา และฝายทีส่ อง ไดแก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ฝายคานสําจํนัานวน
๑๒๖ คน มีความเห็กานวาตองไดรสํับาความเห็
นชอบของรัฐสภากกาอน
กรณีเรื่องนี้จึงเปนปญหาขอโตแยงเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นิจฉัย ตามรั
สํานัฐกธรรมนู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตามรัฐธรรมนูญ ซึก่งาเปนอํานาจของศาลรั
ฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวิ
ญ
มาตรา ๒๖๖ โดยที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหองคกรนั้นหรือประธานรัฐสภาเปนผูเสนอเรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัอกงกั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จริตแหงชาติ
พรอมความเห็
นตอศาลรัฐธรรมนูญกคณะกรรมการป
นและปราบปรามการทุ
จึงมีหนังสือ ที่ นร ๑๕๐๑/๒๘๒๖๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ สงปญหาดังกลาวมายัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาญเพื่อพิจารณาวิ
สํานันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประธานรัฐสภาเพื่อกเสนอเรื
่องพรสํอามควมเห็
นตอศาลรัฐธรรมนู
ิจฉัย
ประธานรัฐสภาไดพิจารณาแลวเห็นวาปญหาดังกลาวเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ คือรัฐบาล
ในปจจุบันและเปนการโตแยงเกี่ยวกักบาอํานาจหนาทีสํา่ขนัององค
กรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนู
ฝายหนึ่งและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกฝายหนึ่ง และโดยทีข่ ณะนีย้ งั ไมมกี ฎหมายหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อยทิง้ ไวอาจก
สํานัอกให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระเบียบใด ๆ ที่จะยึกาดถือเปนแนวทางในการปฏิ
บัติได ซึง่ หากปล
เกิด
ความขัดแยงในทางความคิดอยางรุนแรงอันอาจสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเทศได ดังนั้นเพื่อยุติปญหาขอขัดแยงระหวางองคกรและเปนปญหาที่กําลังอยูในความสนใจ
ของประชาชน ประธานรัฐสภาจึงอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ มีหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ สผ ๐๐๐๑/๑๐๑๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ เสนอเรือ่ งพรอมความเห็นดังกลาวมา
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญไดประชุมปรึกษาแลวไดมีมติเห็นควรรับเรื่องตามหนังสือ
ของประธานรัฐสภาไวดําเนินการตสําอนัไป
ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวสํยวิ
ธีพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๑๐ ดวยคะแนนเสียง ๘ ตอ ๑ ผูท าํ คําวินจิ ฉัยเปนผูอ อกเสียง
ฝายขางนสําอนัยเห็
นวาไมควรรับเรื่องของประธานรั
ฐสภาไว
ดําเนินการตอไป จึงตกอางปฏิบัตติ ามเสียง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ฝายขางมาก
ารองของประธานรัฐสภา
องวินิจฉัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีไดกพ
า ิจารณาแลวสํตามคํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คดีมีปญหาที
สํานั่จกะต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒ ประการ คือ
๑. ประธานรัฐสภามีกาสิทธิที่จะเสนอเรื
งพรอมความเห็นตามคํกาารองมายัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือไม
านงขอรับความชวยเหลื
น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๒.กาหนังสือแสดงเจตจํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อทางวิชาการและการเงิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่คณะรัฐมนตรีมีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศมีลักษณะเปนหนังสือสัญญาที่ตอง
ขอความเห็
ฐสภาตามรัฐกธรรมนู
กรไทย มาตรา ๒๒๔
สํานันกชอบของรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ญแหงราชอาณาจั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วรรคสอง
หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๖๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ไดประชุมปรึกษาตามป
มติวา ประธาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตกอามาศาลรัฐธรรมนู
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญหาขอ ๑ แล
สําวนัมีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐสภามีสทิ ธิเสนอเรือ่ งพรอมความเห็น กรณีนี้ตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูสําญนัแห
งราชอาณาจักรไทย มาตรา
ยง ๗ ตอ ๖ ผูกทาําคําวินิจฉัย
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๖๖ ดสํวายคะแนนเสี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนฝายเสียงขางนอย จึงทําคําวินิจฉัยในสวนของตนดังตอไปนี้
ี้เปนเรื่องที่สมาชิกสภาผู
านรองขอให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตามป
กา ญหาขอ ๑สําคดี
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แทนราษฎรฝสําานัยค
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ถอดถอนนายชวน หลีกภัย และนายธารินทร นิมมานเหมินท ซึ่งเปนผูดํารงตําแหนง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํางนัตามรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นายกรัฐสํมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั
ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
กรไทย
มาตรา ๓๐๓ ออกจากตําแหนงที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานังกกล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญกไมา มีอํานาจหนสําาทีนั่พกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ิจารณาวินิจฉัยเรื่องการถอดถอนบุ
คคลดั
าวตามหนังสือ กา
ที่ผูแทนราษฎรฝายคานไดเขาชื่อยื่นตอประธานวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางราชอาณาจัสํการไทย
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
โดยที่รัฐธรรมนูญแห
หมวด ๑๐ วาดวยการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ สวนที่ ๓ วาดวยการถอดถอนจากตําแหนงไดบัญญัติกระบวนการถอดถอนผูดํารง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั๓๐๓
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สาระสําคัญสํดัางนัตกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตําแหนงสําคัญตางกาๆ ไวในมาตรา
ถึงมาตรา ๓๐๗ โดยมี
ไปนี้
มาตรา ๓๐๓ บัญญัติใหวุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า กวุฒสิ ภาสําประธานศาลฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กสมาชิ
กา ประธานศาลรั
ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออัยการสูงสุด โดยขอหาวา มีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในทางทุจริตตอหนกาาที่ ฯลฯ หรือสํสาอนัวกางานคณะกรรมการกฤษฎี
จงใจใชอํานาจหนาที่ขกัดาตอบทบัญญัตสํิแาหนังกรังานคณะกรรมการกฤษฎี
ฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วรรคสองไดบัญญัติใหวุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูดํารงตําแหนงสําคัญรอง ๆ
ลงมาโดยขอกลาวหาเชนเดียวกับวรรคหนึ่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๓๐๔ บัญญัติกําหนดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุ
จริต ที่มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุ
ฒิสภาใหถอดถอน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคคลตามมาตรา ๓๐๓ และจํานวนสมาชิวุฒิสภาที่มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภา
ใหถอดถอนสมาชิ
กวุฒิสภาออกจากตํกาาแหนงโดยให
ขอกลาวหาเปนขอ ๆ กให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํารนัะบุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ชดั เจน
มาตรา ๓๐๕ บัญญัติใหประธานวุฒิสภาสงคํารองขอถอดถอนใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุ
จริตสํแห
ไตสวน หากขอกลกาวหาข
รายงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงชาติ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า อใดมีมลู สํให
านัสกง งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การไตสวนไปยังประธานวุฒิสภาดําเนินการตอไปตามมาตรา ๓๐๖ และอัยการสูงสุดเพือ่
ดําเนินการฟ
งคดีตอศาลฎีกาแผนกคดี
าแหนงทางการเมือกงและได
กําหนด
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อาญาของผู
สําดนัํากรงตํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
วิธีการแกปญหาในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุ
จริตสํแห
สงมายังไมสมบูรณกาพอทีจ่ ะดําเนินสํคดี
ด โดยให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงชาติ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักไงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทั้งสองฝายรวมกันตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณ เพือ่ สงให
อัยการสูสํงาสุนัดกฟงานคณะกรรมการกฤษฎี
องคดีตอ ไป
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๐๖ บัญญัติใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๖๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดังกลาวโดยเร็ว เมืก่อาไดรับรายงานตามมาตรา
๓๐๕ แลว ถาเป
ยประชุม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานการสงรายงานนอกสมั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ก็ใหดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญได
มาตรา ๓๐๗ บัญญักาติถึงวิธีการออกเสี
งลงคะแนนวาใหวุฒิสกภามี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อิสระในการ
ลงคะแนน ซึ่งตองลงคะแนนโดยวิธีลงคะแนนลับ มติที่ใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงใหถือเอา
คะแนนเสียงไมนอ กยกว
านวนสมาชิกทัง้ หมดเท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าสามในหสําของจํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาทีม่ อี ยูข องวุสํฒาสินักภางานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จึงเห็นไดวา กระบวนการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๓๐๓ ออกจาก
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาญบัญญัติใหสํวาุฒนัิสกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตําแหนงสํตามรั
ฐธรรมนูญนี้ รัฐธรรมนู
ภา ซึ่งตามปรกติตองประกอบด
วยสมาชิก
ที่ไดรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้ เปนผูมีอํานาจถอดถอนตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถึงมาตรา ๓๐๗ กา
แตโดยที่เรื่องนี้เปนกรณีที่ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ผูนําฝายคานในสภาผูแทน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฒิสภาขอให
ราษฎรกัสํบาสมาชิ
กสภาผูแทนราษฎรฝกาายคาน รวม สํ๑๒๖
คน ยื่นคํารองตอประธานวุ
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงดังกลาวออกจากตําแหนงในขณะที่วุฒิสภายังประกอบดวยสมาชิกที่ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญฉบับทีสํ่ยากเลิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รับแตงตั้งตามรัฐธรรมนู
กไป กรณีจึงตองบังคับกาตามบทเฉพาะกาลมาตรา
๓๒๒
วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา "กอนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ การถอดถอน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาญนี้ ใหเปนมติ
สํานัขกองที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาแทนราษฎรกับ
ผูดํารงตํสําาแหน
งตาง ๆ ตามรัฐธรรมนู
่ประชุมรวมของสภาผู
วุฒิสภาตามมาตรา ๓๑๕ และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๙ (๑๔) มาตรา ๑๑๘ (๑๐)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๑๖ (๘) มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๑๓๓ (๘) กมาตรา
๑๔๑ (๕)
๑๖๘ (๓) มาตรา
๒๖๐ (๖)
มาตรา ๒๙๙ มาตรา ๓๐๓ มาตรา ๓๐๔ และมาตรา ๓๐๗ มาใชบงั คับโดยอนุโลม" ดังนัน้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามบทบัญญัติดังกลาว การถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามรัฐธรรมนูญนี้ซึ่งรวมทั้งผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา ๓๐๓ ออกจากตําแหนงในขณะที่วุฒิสภายังประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับแตงตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ยกเลิกไป จึงตองกระทําโดยมติของทีป่ ระชุมรวมของสภาผูแ ทนราษฎรกับ
วุฒสิ ภา โดยถือการรับรองสถานะของสมาชิกของทัง้ สองสภา วาระการดํารงตําแหนงและสมาชิก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของทัง้ สองสภาตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในมาตรา ๓๑๕
การที่มาตรา ๓๒๒
วรรคสอง บัญญัติใหนํามาตราตาง ๆ ดัสํงากล
าวขางตน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาใชบงั คับโดยอนุโลมนัน้ มาตราตาง ๆ ดังกลาวบัญญัติไวดังนี้
มาตรา ๑๐๙ บุคคลผู
้ เปนบุคคลตองหากมมิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ม ลี กั ษณะดัสํงาตนัอกไปนี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ใหใชสทิ ธิ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ
มติตามมาตรา ๓๐๗กาใหถอดถอนจากตํ
แหนงและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๑๔)
กา เคยถูกวุฒสําสิ นัภามี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๑๘ สมาชิกกาภาพของสมาชิ
แ ทนราษฎรสิน้ สุดกลง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกสภาผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า เมือ่
(๑๐) วุฒสิ ภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง หรือ
ศาลรัฐธรรมนูญมีคกําาวินิจฉัยใหพสํนาจากสมาชิ
กภาพตามมาตรากา๙๖ ในกรณีเสํชานนันีก้ งานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหถอื วาสิน้ สุด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สมาชิกภาพนับแตวันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย แลวแตกรณี
มาตรา ๑๓๓ สมาชิกกาภาพของสมาชิ
ฒสิ ภาสิน้ สุดลง เมือ่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกวุงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๘) วุฒสิ ภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๖๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ศาลรัฐธรรมนูญมีคกําาวินิจฉัยใหพสํนาจากสมาชิ
กภาพตามมาตรากา๙๖ ในกรณีเสํชานนันีก้ งานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหถอื วาสิน้ สุด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สมาชิกภาพนับแตวันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย แลวแตกรณี
มาตรา ๑๔๑ นอกจากการพ
นจากตํ
งตามวาระ กรรมการการเลื
อกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากแหน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พนจากตําแหนง เมือ่
๓๐๗ ใหถอดถอนออกจากตํ
ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๕)
กา วุฒสิ ภามีมสํติาตนัามมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําาแหน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๑๖๘ ในระหวางทีอ่ ายุของสภาผูแ ทนราษฎรสิน้ สุดลงหรือสภาผูแ ทน
กา ได เวนแตเสํปานนักกรณี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ราษฎรถูสํกายุนับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
จะมีการประชุมวุฒิสภามิ
ดังตอไปนี้
(๓) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่พิจารณาและมีมติใหถอดถอนบุคคล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ออกจากตําแหนง กา
มาตรา ๒๑๖ ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมือ่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง
(๘) วุฒสิ ภามีมติตกามมาตรา
๓๐๗
ถอดถอนออกจากตําแหน
มาตรา ๒๖๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และตุลาการศาลรัฐกธรรมนู
ญ พนสํจากตํ
าแหนง เมือ่
(๖) วุฒสิ ภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๒๙๙ สมาชิกกา สภาผูแทนราษฎรจํ
านวนไมนอยกวาหนึก่งาในสี่ของ
จํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องสภาผูแ ทนราษฎรมีสทิ ธิเขาชือ่ รองขอตอประธานวุฒสิ ภาวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาการขาดความเที
สํานัก่ยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุ
จริตแหงชาติ ผูใดกระทํ
งธรรม จงใจ
ฝาฝนรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตําแหนงอยางรายแรงและขอใหวฒ
ุ สิ ภามีมติใหพน จากตําแหนงได
มติของวุฒิสภาใหกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพนจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอ ยกวาสามในสีข่ องจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาที่
มีอยูข องวุฒสิ ภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามบทบัญญัติของมาตราตาง ๆ ดังกลาวจึงมีความหมายวาในขณะทีย่ งั ไมมี
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัสํฐาธรรมนู
ญนี้การถอดถอนผูดํารงตําแหนงตสําางนัๆกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
รัฐธรรมนูญนี้ที่ในมาตราดังกลาวขางตนบัญญัติวาวุฒิสภามีมติใหถอดถอนจึงตองกระทําโดยมติ
ของที่ประชุ
วมของสภาผูแทนราษฎรกั
สํานัมกรงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลโดยอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีโลม
กา เฉพาะวุฒสิ ภา
แตสภาเดียวดังที่บัญญัติไวในมาตราตาง ๆ ดังกลาวจึงไมมีอํานาจลงมติถอดถอนได
มาตรา ๓๐๔ และมาตรา
๓๐๗ ซึสํง่ ามีนัสกงานคณะกรรมการกฤษฎี
าระสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีสวกนที
า ่ใหนํามาตรา
สํานั๓๐๓
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
ดังกลาวขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม โดยไมไดกลาวถึงมาตรา ๓๐๕ มาตรา ๓๐๖ ดวยนัน้
แสดงวาสํรัาฐนัธรรมนู
ญมีเจตนารมณที่ตกอา งการจะขามไม
นํามาตรา ๓๐๕ มาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัใกหงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๐๖ ซึง่ เปน
บทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ในการถอดถอนผูดกําารงตําแหนงตามมาตรา
๓๐๓ และการที่ปการะธานวุฒิสภาจั
มีการประชุม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําดนักใหงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วุฒสิ ภา หรือดําเนินการจัดใหมีการประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญ (ประชุมวุฒิสภา)
เพื่อพิจารณาเรื
่องการถอดถอนเมื่อรักบา รายงานตามมาตรา
๓๐๕ แลวมาใชบงั คักบา อยางชัดแจง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดังนั้นเมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๖๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วาการกระทรวงการคลั
านในสภาผูแทนราษฎรและสมาชิ
กสภาผู
ทนราษฎร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งจากผูนําฝสําานัยค
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักแงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ฝายคานตามมาตรา ๓๐๓ มาตรา ๓๐๔ แลว จึงไมจําตองสงคํารองใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุ
จริตแหงชาติดําเนินกาการไตสวนตามหน
าที่ และคณะกรรมการป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติก็ไมมีอํานาจประชุมกําหนดประเด็นหรือทําขอเสนอแนะใด ๆ
เกี่ยวกับการถอดถอนผู
งกลาวไปยังประธานรักฐาสภา เพราะเปสํนานัการปฏิ
บัติหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดํารงตําแหน
สํานังกดังานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว การกระทําดังกลาวของประธานวุฒิสภาตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัและของคณะกรรมการป
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกอางกันและ
ที่ สว ๐๐๐๘/๐๒๙๐๑
ลงวันที่ ๑๑ กธัานวาคม ๒๕๔๑
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามหนังสือ ที่ นร ๑๕๐๑/๒๘๒๖๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่รัฐธรรมนูญสํแห
านังกราชอาณาจั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๒๒ วรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จึงเปนกระบวนการที
กรไทย มาตรา
มิไดบัญญัติให
กระทําไดตั้งแตเริ่มตนแลว หากศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยตามกระบวนการดังกลาวตอไป
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คําวินิจฉัสํยาของศาลรั
ฐธรรมนูญก็จะไมกาชอบดวยรัฐธรรมนู
ญเชนกัน
ปญหาตอไปมีวา การที่ประธานรัฐสภาไดมีหนังสือ ที่ สผ ๐๐๐๑/๑๐๑๕๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๑ เสนอเรื
สํานัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม
งพรอมความเห็นวา ขกอาตกลงตามหนัสํงาสืนัอกแสดงเจตจํ
านง
ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินที่คณะรัฐมนตรีมีไปถึงกองทุนการเงินระหวาง
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญแหง
ประเทศสํเป
หนังสือสัญญาที่ตองไดกราับความเห็นชอบของรั
ฐสภา ตามรัฐธรรมนู
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม มายังศาลรัฐธรรมนูญตามหนังสือเสนอแนะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งชาติเพื่อพิสํจาารณาวิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ของประธานคณะกรรมการป
องกัสํนาและปราบปรามการทุ
จริตกแห
นิจฉัยนั้น
ตองดวยเงื่อนไขตามบทบัญญัติมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญ หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดพิจารณาแลวเห็นวา มาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มีความหมายวา เมื่อไดเกิดปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรหนึ่งองคใดตามรัฐธรรมนูญขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือองคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญไดเกิดปญหาขัดแยงกันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรขึ้น
องคกรนั้นหรือประธานรัฐสภา ก็มีอํานาจเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อยุติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปญหา หรือระงับขอขัดแยงขององคกรตามรัฐธรรมนูญดังกลาวใหหมดสิน้ ไป
ตามพยานหลักฐานที
่ประธานรัฐสภาสงมาไดความวาคณะรัสํฐามนตรี
ที่มีนายชวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี เปนผูท าํ ความตกลงตามหนังสือแสดงเจตจํานงขอรับความชวยเหลือ
ทางวิชาการและการเงิ
นกับกองทุนการเงิ
ฉบับที่ ๒ ถึงฉบับทีกา่ ๖ และเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติตามขอตกลงในหนังสือดังกลาวปญหาวาหนังสือแสดงเจตจํานงดังกลาว
เปนหนังสือสัญญาทีกา่จะตองออกพระราชบั
ญญัติเพื่อใหการเปกนาไปตามสัญญาซึ
องไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่งกจะต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม
จึงเปนปสํญาหาเกี
่ยวกับอํานาจหนาที่ขกองคณะรั
ฐมนตรี
ฐสภา ซึ่งเปนองคกกรตามรั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัแกละรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ฐธรรมนูญ
เกี่ยวของกันโดยไมปรากฏวาองคกรตามรัฐธรรมนูญทังสององคกรมีปญหาขัดแยงกันเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหนาที่ตามหนั
กลาว แตปรากฏตามหนั
องกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งสือสัญญาดั
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งสือที่ประธานกรรมการป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีถึงประธานรัฐสภา ที่ นร ๑๕๐๑/๒๘๒๖๑ ลงวันที่ ๒๖
ธันวาคมสํา๒๕๔๑
ระบุวา "ในประเด็นกนีา ้คณะรัฐมนตรี
วามเห็นวา เปนอํานาจที
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัมกีคงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่คณะรัฐมนตรี
สามารถกระทําไดโดยไมตอ งขอความเห็นชอบของรัฐสภา แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๖๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๒๖ คน มีความเห็กานวาตองไดรับสําความเห็
นชอบของรัฐสภากกอา น" แสดงใหเสํห็านนัวกางานคณะกรรมการกฤษฎี
สมาชิก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สภาผูแทนราษฎรฝายคาน จํานวน ๑๒๖ คน ซึง่ มิใชองคกรตามรัฐธรรมนูญกลับมีความเห็น
โตแยงการปฏิ
บัติตามขอตกลงของคณะรั
ีปญหาเกิดขึ้น ดังนัน้ ทีกห่ านังสือดังกลาวอาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐมนตรีทสํําาให
นักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตอไปวา "กรณีของเรื่องนี้จึงเปนปญหาโตแยงเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญ" จึงไมกถากู ตอง เพราะผู
แยงการใชอํานาจหนาทีกา่ขององคกรตามรั
ญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัโตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัฐกธรรมนู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไมใชองคกรตามรัฐธรรมนูญดวยกัน จึงไมอาจเกิดขอพิพาทหรือปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ
กา
องคกรตสําางนัๆกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา
๒๖๖ สํดัางนันักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่กลาวขางตนได กา
กรณีจึงตองถือวาไมมีปญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐมนตรีแสํละรั
านักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ เพราะผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตามขอตกลงของคณะรั
สภา ซึ่งเปนองคกรตามรั
โ ตแยงไมใช
องคกรตามรัฐธรรมนูญ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาก็มิไดรองขอใหประธานรัฐสภาเสนอ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
เรื่องพรอสํามความเห็
นเกี่ยวกับการปฏิกบา ัติตามขอตกลงกั
กองทุนการเงินระหวากงประเทศมาให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตประธานรัฐสภากลับเสนอเรื่องพรอมความเห็นดังกลาวมายัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเสนอแนะในหนั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญตามคํ
งสือของประธานกรรมการป
องกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติซึ่งไดวินิจฉัยมาแลววาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ยวกับการถอดถอนผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไมมีอํานาจหน
าที่ไตสวนและเสนอแนะเกี
ดํารงตําแหนงตามมาตรา
๓๐๓
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๓๒๒ วรรคสอง ซึ่งมิไดบัญญัติใหนํามาตรา ๓๐๕ มาใชบงั คับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนอกจากนี
กา
สํานันกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งศาลรัฐธรรมนู
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
้ความเห็
่ประธานรัฐสภาเสนอมายั
ก็มิใชความเห็น กา
ทีเ่ กีย่ วกับขอโตแยงของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรฝายคาน ๑๒๖ คน วาขอตกลงที่คณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทํากับกองทุนการเงินระหวางประเทศ เปนหนังสือสัญญาที่ตองขอความเห็นชอบของรัฐสภาตาม
มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม แตเปนการแสดงความเห็นที่เปนเหตุผลทั่ว ๆ ไปในการเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง จึงไมใชการแสดงความเห็นที่เปนสาระสําคัญของเรื่องที่เสนอตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
บัญญัติไว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดวยเหตุผลขางตน จึงเห็นวาการเสนอและความเห็นของประธานรัฐสภาตาม
คํารองดังกลาวที่ยื่นตอศาลรัฐธรรมนู
ญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ไมชอบดวยกระบวนการตามที
่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว และไมเขาเงื่อนไขตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ศาลรัฐธรรมนู
ญไมอาจรับไวดําเนินการต
เปนตองวินิจฉัยปญหาข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อไปไดจึงสํไม
านัจกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอ ๒ อีกตอไป
เห็นควรใหยกคํารองของประธานรัฐสภา
ไดวินิจฉัยปญหาขอ ๒กาตามคํารองของประธานรั
ฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีสวกนที
า ่ศาลรัฐธรรมนู
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ซึง่ มีความวา "หนังสือแสดงเจตจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน ที่คณะรัฐมนตรี
มีไปถึงกองทุ
การเงินระหวางประเทศมี
งสือสัญญาที่ตองขอความเห็
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ลักษณะเปสํนานัหนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นชอบของ
รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม" และลงมติ
ดวยคะแนนเสียง ๖กาตอ ๒ วินจิ ฉัสํยาวนัากหนั
งสือแสดงเจตจํานงขอรั
ทางวิชาการและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บความชวยเหลื
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทางการเงินที่คณะรัฐมนตรีมีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ ๒ ถึงฉบับที่ ๖ ไมมี
ลักษณะเป
งสือสัญญา" ตามความในรั
ฐธรรมนู
มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง
ั
สํานนัก"หนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัญกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จึงไมตอ งไดรบ
ความเห็นชอบของรัฐสภากอน โดยผูท าํ คําวินจิ ฉัยเปนฝายออกเสียงใหยกคํารองตัง้ แตตน และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๖๖ -

งดออกเสียงในปญกหาดั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งกลาว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผูท าํ คําวินจิ ฉัยเห็นวา ปญหาที่วา หนังสือแสดงเจตจํานงขอรับความชวยเหลือ
ทางวิชาการและทางการเงิ
นที่คณะรัฐกมนตรี
นการเงินระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า มีไปถึงสํกองทุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตัง้ แตฉบับที่ ๒
ถึงฉบับที่ ๖ ซึ่งเปนปญหาในคดีนี้ มีขอความวาอยางไรเปนปญหาขอเท็จจริง และขอความ
ในหนังสือแสดงเจตจํ
น "หนังสือสัญญา" ตามความหมายในรั
ญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านงดังกลาวจะเป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัฐกธรรมนู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม เปนปญหาขอกฎหมาย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะตองวินิจฉัยตีความ
สํางนัสืกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วรรคสองสําวนัากมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คําวา "หนั
สัญญา" ตามมาตรา ๒๒๔
ความหมายวาอยางไรและจะนํ
ามาปรับ
ใชกับขอความในหนังสือที่คณะรัฐมนตรีมีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ ๒ ถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกิจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญจะตองตี
สําคนัวามข
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ฉบับที่ ๖ ไดหรือไมกากลาวคือ การวิ
ฉัยปญหาขอนี้ศาลรัฐธรรมนู
อความ
ในตัวบทรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง เพื่อนํามาปรับใชกับขอเท็จจริง ในหนังสือแสดง
สํานั่นกเอง
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจตจํานงนั
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันแลว จะเห็นไดวา ไมมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูสํญานัไดกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บทมาตราใดที่บัญญักาติใหศาลรัฐธรรมนู
ญมีอํานาจตีความตัวบทในรั
เหมือน
รัฐธรรมนูญฉบับที่ยกเลิกไปไดบัญญัติไวในมาตรา ๒๐๗ ความวา "ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มีมติวากรณี
สํามนัีปกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ
รัฐสภา วุสํฒานัสิ กภา
หรือสภาผูแทนราษฎร
ญหาที่จะตองตีความตามรั
ใหนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูสํญานัเพืกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ญตามรัสํฐาธรรมนู
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สงเรื่องใหคณะตุลาการรั
่อวินิจฉัย" สวนศาลรัฐกธรรมนู
ญ
ฉบับปจจุบัน คงมีอํานาจวินิจฉัยตีความรัฐธรรมนูญเฉพาะที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไวเฉพาะบางมาตราเทานั้น เชน กรณีตามมาตรา ๒๖๔ บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตีความ
รัฐธรรมนูญเพื่อนําไปใชวินิจฉัยวา "บทกฎหมายทีศ่ าลจะใชบงั คับแกคดี" ขัดหรือแยงกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐธรรมนูญ หรือไม สวนการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อนําไปใชกับกรณีอื่น ๆ ที่รัฐธรรมนูญไมได
บัญญัติใหอํานาจไวศาลรัฐธรรมนูญก็ไมมีอํานาจตีความได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อีกทั้งตามคํารองของประธานรัฐสภาก็เปนเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ปญหาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
โดยกลาวอางวามีปญหาเกี่ยวกับการปฏิ
บัติหนาที่ขององคกร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามรัฐธรรมนูญเทานั้น ไมใชเปนเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความมาตรา ๒๒๔
วรรคสองสําแต
ประการใด ดังนั้นการทีกา่ศาลรัฐธรรมนูสําญนัวิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ิจฉัยโดยตีความถอยคํกาาในรัฐธรรมนูญ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง จึงเปนกรณีที่กระทําไปโดยไมชอบดวยอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญและ
นอกเหนือคํารองขอประธานรั
ฐสภาผู
ําคําวินิจฉัยจึงเห็นวา กศาลรั
ีอํานาจวินิจฉัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักทงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ฐธรรมนูญสํไม
านัมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปญหาขอ ๒ ดังกลาว คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวา หนังสือแสดงเจตจํานงขอรับ
ความชวสํยเหลื
อทางวิชาการและการเงิกานที่คณะรัฐมนตรี
ีไปถึงกองทุนการเงินระหว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศ ไมมี
ลักษณะเปน "หนังสือสัญญา" ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง จึงไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นอกจากนี้การที่ศาลรัฐธรรมนูญลงมติดวยคะแนนเสียง ๘ ตอ ๑ รับเรื่องตาม
คํารองของประธานรั
ฐสภาไวดําเนินการต
าหนดศาลรัฐธรรมนูญกวาาดวยวิธีพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อไป ตามข
สําอนักํกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๑๐ ก็ดี ลงมติวนิ จิ ฉัยดวยคะแนนเสียง ๗ ตอ ๖ วาประธาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๖๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รัฐสภามีสิทธิเสนอคํกาารองดังกลาวตามรั
ฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
ญพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เพื่อศาลรัฐสํธรรมนู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วินิจฉัย ก็ดี และลงมติดว ยคะแนนเสียง ๖ ตอ ๒ วินิจฉัยวาขอความในหนังสือแสดงเจตจํานง
ขอรับความช
ยเหลือทางการเงินและทางวิ
ฐมนตรีทํากับกองทุนกการเงิ
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ชาการทีสํ่คานัณะรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นระหวาง
ประเทศ (I.M.F.) มิใชหนังสือสัญญาตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสองก็ดี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา ญไดรับรองการกระทํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นั้น ประการแรกผลของการวิ
นิจฉัสํยานัดักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กลาวเทากับศาลรัฐธรรมนู
าของ
ประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งบทเฉพาะกาลมาตรา ๓๒๒
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
วรรคสองสํามินักไดงานคณะกรรมการกฤษฎี
บัญญัติใหอํานาจตามมาตรา
๓๐๕ สํในการปฏิ
บัติหนาที่ไตสวนคํกาารองขอถอดถอนฯ
ในกรณีนี้ วาเปนการกระทําที่มีอํานาจหนาที่ถูกตองตามรัฐธรรมนูญจึงเปนการวินิจฉัยที่ขัดแยง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นการเพิ่มอํสําานาจให
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญเอาเองโดยไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตอรัฐธรรมนูญและเป
แกองคกรตามรัฐธรรมนู
ชอบดวย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒๒ วรรคสอง เพราะการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๖๘ ดวย
คณะกรรมการป
องกันและปราบปรามการทุ
จริตแหสํางนัชาติ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
และไดสง ผลใหการกระทําของประธานวุฒสิ ภาทีส่ ง คํารองขอถอดถอนฯของสมาชิกสภาผูแ ทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราษฎรฝายคานในกรณีนี้ไปใหคณะกรรมการป
องกันและปราบปรามการทุจสํริาตนัแห
งชาติไตสวน
ตามมาตรา ๓๐๕ กลับกายเปนการกระทําที่มีอํานาจตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยไมชอบดวยรัฐธรรมนูญไปดวย ทัง้ ๆ ที่มาตรา ๓๒๒ วรรคสอง มิไดบัญญัติใหนํา
มาตรา ๓๐๕ ที่ใหอํานาจประธานวุฒิสภาสงคํารองขอถอดถอนฯกรณีนี้ ไปใหคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไตสวนมาใชบังคับแตประการใด ผลการวินิจฉัยของ
ศาลัฐธรรมนูญดังกลาวจึงเปนการวางบรรทัดฐานที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญอยางชัดแจง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สวนประการที่สอง การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เทากับยอมรับวาที่ประธาน
รัฐสภาสงเรื่องตามคํารองมายังศาลรั
ฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ตามขอสํเสนอแนะของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งเปนกระบวนการที่ไม
ชอบดวยรั
ญ กลับกลายเปนกกระบวนการที
วยรัฐธรรมนูญ จึงเปกนาการวาง
สําฐนัธรรมนู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํ่ชาอบด
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บรรทัดฐานการกระทําที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญของประธานรัฐสภา เปนการกระทําที่ชอบดวย
คําวินิจฉัยของศาลรักฐา ธรรมนูญไปด
จึงอาจเกิดปญหาทีส่ าํ คักาญทีส่ ดุ ตามมาภายหลั
งวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําวนัยกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กรณีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ ประชาชนหรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ
จะถือตามคํ
นิจฉัยของศาลรัฐธรรมนู
ญกันแนและคําวินิจฉักยาของ
สํานัากวิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ หรือรัฐธรรมนู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ศาลรัฐธรรมนูญกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ อะไรเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ดวยเหตุผล
ดังกลาว ผูทําคําวินกิจาฉัยจึงเห็นวาสํควรยกคํ
ารองของประธานรักฐาสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วินิจฉัยใหยกคํารองของประธานรัฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายปรีชา เฉลิมวณิชย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตุกลาาการศาลรัฐธรรมนู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๒] สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
[รก.๒๕๔๒/๖๓ก/๗๖/๑๙
กรกฎาคม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๖๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สระฏัน ตุลาการศาลรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกคําาวินิจฉัยของสํนายมงคล
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูสํญานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ ๑๑/๒๕๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
วันที่ ๒๕กพฤษภาคม
๒๕๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา บความชวสํยเหลื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให
วินิจฉัสํยาวนัากงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนังสือแจงความจํานงขอรั
อทางวิชาการ

และการเงินที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ เปนหนังสือสัญญาที่จะตอง
สํารนัับกความเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตามรัฐธรรมนู
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
ได
นชอบของรัฐสภา
แหงราชอาณาจักรไทยกามาตรา ๒๒๔
วรรคสอง หรือไม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประธานรัฐสภา มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๑วา พลเอก ชวลิต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยงใจยุทธ ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร และคณะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๒๖ คน
ไดเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื
่อใหวุฒิสภาถอดถอน นายชวน หลีกภัสํยานันายกรั
ฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และนายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ออกจากตําแหนงตาม
รัฐธรรมนูสําญนัแห
งราชอาณาจักรไทย มาตรา
าวหาวามีพฤติการณสกอา วาจงใจใชอํานาจ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๐๗ โดยกล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง เนื่องจากรัฐบาลไดทําหนังสือแจงความจํานงขอรับ
ความชวยเหลือทางวิ
ไปถึงกองทุนการเงินระหว
ที่ ๒ ถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาชาการและการเงิ
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศสําฉบั
นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ฉบับที่ ๖ โดยมิไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภา ประธานวุฒิสภาไดสงคํารองขอถอดถอนดังกลาว
ไปยังคณะกรรมการป
องกันและปราบปรามการทุ
จสํริาตนัแห
งชาติเพื่อดําเนินการไต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สวนตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๕ ประกอบมาตรา ๓๒๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเห็นวา มีปกญา หาตองวินิจสํฉัายนักกองานคณะกรรมการกฤษฎี
นวา หนังสือแจงความจํ
ยเหลือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านงขอรับความช
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทางวิชาการและการเงิน ฉบับที่ ๒ ถึงฉบับที่ ๖ ที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ
เปนหนังสํสืาอนัสักญ
ญาที่ตองไดรับความเห็
ฐธรรมนูญ มาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นชอบของรัสํฐาสภาตามรั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๒๔ วรรคสอง
หรือไม คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงมีมติใหสง ปญหาดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่องพรอสํมความเห็
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ใหประธานรัฐสภาเสนอเรื
นใหศาลรัฐธรรมนูกาญวินิจฉัยตามมาตรา
๒๖๖ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอเท็จจริงสรุปไดวกาา
๑. กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund หรือ IMF)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เปนองคกรชํานัญพิกเาศษขององคกสํารสหประชาชาติ
ในฐานะเปกนานิติบุคคล มีวสํตั านัถุกปงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระสงคเพือ่
ความรวมมือทางการเงินระหวางประเทศสมาชิก สงเสริมเสถียรภาพแหงการปริวรรตเงินตราของ
สํานักชงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่น ๆ ประเทศไทยได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ธนาคารพาณิ
ยระหวางประเทศและอื
สมัครเขาเปนสมาชิกกาของกองทุน
การเงินระหวางประเทศ เมือ่ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๒ พรอมกับเขาเปนสมาชิกของธนาคารโลก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(World Bank หรือ WB) การเปนสมาชิกของกองทุนการเงินระหวางประเทศทําใหประเทศไทย
มีสทิ ธิพเิสํศษถอนเงิ
น (Special Drawing Right หรืสํอานัSDR)
มาใชเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจได
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามแผนการใหความชวยเหลือ (Stand-by Arrangement) คือมีสทิ ธิซอ้ื เงินตราสกุลทีต่ อ งการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๖๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จากกองทุนการเงินกระหว
เงือ่ นไขตองซือ้ เงินกตราใช
ื โดยเสีสํายนัคกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ภาระ (Charge) กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า างประเทศ
สํานัโดยมี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า คน
ตามที่กําหนดไว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาป ๒๕๓๕ และ
๒. ประเทศไทยไดกเริา่มใชนโยบายการเป
ดเสรีทางการเงินตั้งแต

ประสบปญหาวิกฤติการณทางเศรษฐกิจตั้งแตป ๒๕๓๘ เรือ่ ยมา เพราะสาเหตุประการหนึ่ง คือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งคงใชระบบกํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กานตราระหวางประเทศตามระบบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เนื่องจากประเทศไทยยั
หนดอัตราแลกเปลี่ยนเงิ
ตะกราเงินแบบเดิม ไมไดเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ นเงิน เพือ่ ชลอเงินทุนไหลเขาประเทศ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
มีนายทุนสํนัานักกคงานคณะกรรมการกฤษฎี
าเงินระดับโลกโจมตีคกาาเงินบาทตั้งแตสําปนัลายป
๒๕๓๙ ซึ่งกอนหนกาานั้นเงินบาท
มีอตั ราแลกเปลีย่ นเงินดอลลารสหรัฐประมาณ ๒๕-๒๖ บาท ตอ ๑ ดอลลาร จนในทีส่ ดุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๐ หลัสํงาจากที
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศไทยตองปลกาอยคาเงินบาทลอยตั
วเมือ่ วันที่ ๒ กรกฎาคม
ใ่ ชเงินกองทุน
สํารองของประเทศตอสูปองกันคาเงินบาทหมดไปกวา ๓๐ พันลานดอลลาร และมีกองทุนสํารอง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เหลือเพีสํยางนั๒.๘
พันลานดอลลาร ประกอบกั
บไดมสํีกานัารสั
่งปดสถาบันการเงินครักา้งแรกจํานวน
๑๖ แหง ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ และสัง่ ปดเพิม่ อีก ๔๒ แหง ในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทําใหคาเงินบาทตกต่ํากวา ๕๐ บาทเศษ
ตอ ๑ ดอลลาร สงผลใหฐานะทางการเงิ
นและการคลัง
ของประเทศตกอยูในสภาพทรุดหนัก จนพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีประชุม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะรัฐมนตรีมีมติใหขอความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทย
เปนสมาชิก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. คณะรัฐมนตรีไดมติเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ ใหทาํ หนังสือแจงความจํานง
ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน (Letter of Intent หรือ LOI) ไปยังกองทุนการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระหวางประเทศและไดมีการทําหนังสือแจงความจํานง ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ ถึง
นายมิเชล คองเดอซูกากรรมการจัดสํการกองทุ
นการเงินระหวางประเทศ
ลงนามโดย
นายทนง พิทยะ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และนายชัยวัฒน วิบลู ยสวัสดิ์ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ในนามรัสํฐาบาลไทย
ขอความชวยเหลืกอาทางการเงินในวงเงิ
นประมาณ ๔,๐๐๐ ลกาานดอลลารสหรัฐ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กองทุนการเงินระหวางประเทศพิจารณาแลวอนุมัติเงินชวยเหลือในรูป Stand-by Arrangement
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มีระยะเวลารวม
สํานัก๓๔
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จํานวน ๒,๙๐๐ ลากนา SDR หรือเทีสํายนับเท
า ๔,๐๐๐ ลานดอลลาร
เดือน
จายงวดแรกจํานวนประมาณ ๑,๖๒๕ ลานดอลลาร และงวดตอ ๆ ไป ทุก ๓ เดือน ปรากฏตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสืออนุมตั ิ Press Release No. ๙๗/๓๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ โดยมีเงือ่ นไขวา
ประเทศไทยตองทํากหนั
านงฉบับใหมทกุ ๓ เดืกอาน ใหกองทุนสํการเงิ
นระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งสือแจงความจํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศทบทวนโครงการตาง ๆ ที่ไดกระทําไปแลวและที่เสนอจะกระทําตอไป เมื่อกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศพอใจการดํ
าเนินการของประเทศไทยแล
วจะไดอนุมัติเงินงวดตกาอ ๆ ไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๔. ตอมา พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ไดลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี
นายชวน หลีกภัย เขกาาดํารงตําแหนสํางนันายกรั
ฐมนตรี และไดมีกการประชุ
มคณะรั
มีมติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สําฐนัมนตรี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ใหทาํ หนังสือแจงความจํานงตอเปน ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศได
ทบทวนโครงการเศรษฐกิ
จและอนุ
ิเงินชวยเหลืองวดที่สอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัมกัตงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จํานวนเงิน
๘๐๐ ลานดอลลาร ตามหนังสืออนุมตั ิ Press Release No. ๙๗/๒๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๗๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ีมติใหทําหนังสือแจงความจํ
ลงวันที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๕.กาคณะรัฐมนตรีสําไนัดกมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านง ฉบับสํทีา่ นั๓กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๔๑ และฉบั
บที่ ๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม
นการเงินระหวางประเทศได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๑ สํกองทุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทบทวน
โครงการเศรษฐกิจที่ไดเสนอไป และอนุมตั เิ งินชวยเหลืองวดตอ ๆ มา คือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีงวดที
กา ส่ าม ตามหนั
สํานังกสืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา No. ๙๘/๕ สํลงวั
านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ออนุมตั ิ Press Release
ที่ ๔ มีนาคม
๒๕๔๑ จํานวนเงิน ๒๗๐ ลานดอลลาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งวดทีส่ ่ี ตามหนังสือกาอนุมตั ิ PressสําRelease
No. ๙๘/๑๙ ลงวักานที่ ๑๐ มิถุนายน
๒๕๔๑ จํานวนเงิน ๑๓๓ ลานดอลลาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งวดทีห่ า ตามหนังสืออนุมตั ิ Press Release No. ๙๘/๓๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๔๑ จํานวนเงิน ๑๓๓ ลานดอลลาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งวดทีห่ ก ตามหนังสืออนุมตั ิ Press Release No. ๙๘/๕๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๔๑ จํานวนเงินก๑๔๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ลานดอลลาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๖. นอกจากเงินชวยเหลือของกองทุนการเงินระหวางประเทศจํานวน ๔,๐๐๐
ลานดอลลาร
แลว ยังมีเงินกูจากธนาคารโลก
ธนาคารเพื
่อการพัฒนาเอเชีย และรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐบาลประเทศ
ตาง ๆ คือ ประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย บูรไน จีน ฮองกง แคนาดา เกาหลีใต มาเลเซีย และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สิงคโปร ไดมอบเงิกนาใหกองทุนการเงิ
ระหวางประเทศจัดโครงการให
ประเทศไทยกู
รวมดวย
เบ็ดเสร็จทั้งสิ้นจํานวน ๑๗.๒ พันลานดอลลาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นวินิจฉัยเบื
สํา้อนังต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
พิเคราะหแลว มีประเด็
นวา ศาลรัฐธรรมนูญกมีาอํานาจพิจารณา
วินจิ ฉัยเรือ่ งนีห้ รือไม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๖ บัญญัติวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี"ในกรณี
กา ที่มีปญสํหาเกี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรตาง ๆ สํตามรั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่ยวกับอํานาจหนาที่ขององค
ฐธรรมนูญ
ใหองคกรนั้นหรือประธานรัฐสภา เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วินิจฉัย"สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เห็นวา เมือ่ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักถงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คณะสมาชิกสภาผูแกทนราษฎร
จําสํนวน
๑๒๖ คน ไดเขาชื่อตอกประธานวุ
ฒิสภาให
อดถอน
นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี และนายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ มาตราสํา๓๐๔
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สงเรื่อง
การคลังสํออกจากตํ
าแหนงตามรัฐธรรมนู
และประธานวุฒิสภาได
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวน คณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปองกันและปราบปรามการทุจริตสํแห
งชาติมีหนาที่ไตสวน เพื่อทํารายงานเสนอต
อวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๕ แตคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีความเห็น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แยงกันเองในปญหาวา คณะรัฐมนตรีมีอํานาจทําหนังสือแจงความจํานง ถึงกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ โดยไมตอ งไดรบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาไดหรือไม คณะกรรมการปองกันและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ จึงมีสทิ ธิทจ่ี ะเสนอเรือ่ งให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย หรือใหประธานรัฐสภาเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วินจิ ฉัยได และประธานรัฐสภาไดสงเรื่องดังกลาวมาใหศาลรัฐธรรมนูญแลว กรณีจึงเปนไปตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๗๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๖๖ ของรักฐาธรรมนูญแหสํงาราชอาณาจั
กรไทย ศาลรัฐธรรมนู
ารณาวินิจฉัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญมีอํานาจพิ
สํานักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เรื่องนี้ได
ประเด็นวินิจฉัยตอกไปว
านงขอรับความชกวายเหลือทางวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า า หนังสือแจ
สํานังกความจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
และการเงินฉบับที่ ๒ ถึงฉบับที่ ๖ ที่คณะรัฐมนตรีมีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ
เปนหนังสือสัญญาทีกา่จะตองไดรับสํความเห็
นชอบของรัฐสภา หรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอไม และจะตสํอางออกพระราช
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญาหรือไม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕๔๐ มาตรา
๒๒๔ บัญญัติวา กา
"พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาญญาอื่น กับสํนานาประเทศหรื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สัญญาสงบศึก และสั
อกับองคกการระหว
างประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นไปตามสัสําญนัญา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จะตองออกพระราชบั
ญญัติเพื่อใหกการเป
ตองไดรับความเห็นชอบของรั
ฐสภา"
และมาตรา ๑๙๓ บัญญัติวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี"ในกรณี
กา ตอไปนีสํ้ าให
นักรงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ัฐสภาประชุมรวมกัน กา
ฯลฯ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
(๑๕) การใหความเห็นชอบหนังสืสําอนัสักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญาตามมาตรา ๒๒๔ กา
จึงมีประเด็นสําคัญตองวินิจฉัยวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีประเด็
กา นที่ ๑ หนัสํงาสืนัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วยเหลือทางวิ
สํานักชงานคณะกรรมการกฤษฎี
แจงความจํานงขอรับความช
าการและการเงิน กา
ฉบับที่ ๒ ถึงฉบับที่ ๖ เปน "หนังสือสัญญา" หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเด็นที่ ๒ หนังสือแจงความจํานงดังกลาวจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อให
การเปนไปตามสัญญาหรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เห็นวา การทําสัญญากับตางประเทศเปนเรื่องสําคัญของประเทศ ไดมีบทบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับ และไดมีบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พุทธศักราช ๒๔๗๕ มาตรา ๕๔ วา
"พระมหากษัตริสํยาทนัรงไว
ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม
ทําหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สัญญาสันติภาพสงบศึก และทําหนังสือสัญญาอื่น ๆ กับนานาประเทศ
การประกาศสงครามนั
่อไมขัดแกบทบัญญัตกิแา หงกติกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้น จะทรงทํสําาตนัอกเมื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สันนิบาตชาติ
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตต
องออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหนั
กางสือสัญญาใดสําๆ
นักมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สยาม หรืสําอนัจะต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญาไซร ทานวาตองไดรับความเห็นชอบของ
สภาผูแทนราษฎร"
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐธรรมนูญฉบับตอมาไดมีบทบัญญัติการทําสัญญากับตางประเทศทํานอง
เดียวกันจนถึงรัฐธรรมนู
กรไทย พุทธศักราชกา๒๕๑๗ มาตรา
บัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญแหงราชอาณาจั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั๑๙๕
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เพิ่มขอความเปนหนังสือสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ ทัง้ นี้
เนื่องจากมี
ดตั้งองคการระหวางประเทศขึ
้น จึสํงาเพิ
ขอความใหกวางยิง่ ขึน้ กาและเปนที่เขาใจวา
สํานักการจั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักม่ งานคณะกรรมการกฤษฎี
หนังสือสัญญากับองคการระหวางประเทศกอนหนานั้น รวมอยูในหนังสือสัญญากับนานาประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๗๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดวย และไดมีการใชกาขอความดังกล
งรัฐธรรมนูญแหกงาราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานัวมาจนถึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๕๔๐ ซึ่งเปนฉบับปจจุบัน
การที่รัฐธรรมนูญของประเทศไทยมี
ญญัติเรื่องการทําสัญกาญากับตางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานับกทบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เนื่องจากการทําสัญญากับ
ตางประเทศเปนเรื่อกางผลประโยชนสําไนัดกเสีงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยของประเทศไทยที่มกีคาวามสําคัญมากสํานัเปกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
การนําประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เขาไปผูกมัดกับประเทศอื่น จึงตองมีกระบวนการที่ผานขั้นตอนตาง ๆ โดยถือหลักวาฝายบริหาร
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มีหนาที่ทสําี่จนัะติกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดตอทําสัญญากับตางประเทศ
หากขสํอาตกลงมี
ขอ ความเกีย่ วกับเรืกอ่ า งสําคัญทีส่ ดุ
ของชาติ หรือมีผลกระทบถึงอํานาจนิติบัญญัติจะตองไดรับความเห็นชอบของสภา หรือไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัคืกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความยินยอมจากรักฐาสภาใน ๓ กรณี
อ
๑. หนังสือสัญญาทีม่ บี ทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒. หนังสือสัญญาทีก่มาีบทเปลี่ยนแปลงเขตอํ
านาจแหงรัฐ กา
๓. หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีโดยมี
กา หลักการและแนวความคิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา
ดวา ฝายบริหการและฝ
ายนิตสํิบาัญนักญังานคณะกรรมการกฤษฎี
ติตางมุงทํางาน
ไปสูจ ดุ หมายปลายทางอันเดียวกัน คือ ผลประโยชนของปวงชนชาวไทยและความเจริญกาวหนา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา อํานาจควบคุม
ของประเทศชาติ
รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกกฎหมายสู
งสุดสําจึนังกมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการให
ซึ่งกันและกันระหวางอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร เพื่อใหเกิดการตรวจสอบและถวงดุล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(Checks and Balances) ทัง้ นี้ สํโดยถื
อวารัฐสภาเปนกลไกควบคุมและตรวจสอบการบริ
หาร
ราชการแผนดินของรัฐบาล เพื่อปองกันมิใหรัฐบาลใชอํานาจนอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหอํานาจไว จนอาจเกิดความเสียหายแกประเทศชาติได เนื่องจากฝายบริหารมีอํานาจอยูในมือ
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอํานาจนิ
ติบัญญัติและอํานาจตุลาการ และมีแนวโน
มที่ฝายบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จะสะสมอํานาจมากขึ้นจนสามารถใชอํานาจเกินจากที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหอํานาจไวได
จากบทบัญญัติของรักาฐธรรมนูญตัสํ้งแต
บับแรก คือ รัฐธรรมนูกญา แหง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักฉงานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ จึงเห็นไดวากาคําวา "หนังสืสํอาสันัญ
ญา" ที่ใชในรัฐธรรมนูกญา มีความหมายกว
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางกว
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
"สนธิสญ
ั ญา" เพราะตามรัฐธรรมนูญไมไดกลาวถึงหนังสือสัญญากับนานาประเทศที่เปนเฉพาะ
สนธิสญ
ั ญา
งสือสัญญาดังกลกาาวหมายความถึ
กรูปแบบไม
สํานักและหนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํางนักความตกลงทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาวา จะเปน
รูปแบบใด รวมถึงสนธิสญ
ั ญา (Treaty) อนุสัญญา (Convention) กติกา (Pact) กฎบัตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัญกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(Charter) ธรรมนูกญา (Statute) ปฏิ
ญา (Declaration) ความตกลง
(Accord
อ
Agreement) นอกจากนี้ ยังมีทเ่ี รียกกันวา หนังสือแลกเปลีย่ น (Exchange & Note)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักกรรมสารสุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
พิธสี าร (Protocol)
กรรมสารทั่วไปก(Acte
general)
ดทาย (Acteกาfinal) เปนตน
เมื่อพิจารณาถึงอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(พ.ศ. ๒๕๑๒) มาตรา ๒ ขอ ๑ ก. ไดใหคํานิยามสนธิสัญญาไววา "สนธิสัญญาเปนขอตกลง
ระหวางประเทศทําเปนลายลักษณอักษรระหวางรัฐ และอยูภ ายใตบงั คับของกฎหมายระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเทศ ทัง้ นี้ ไมวาสนธิสัญญานั้นจะกระทําขึ้นในรูปเอกสารฉบับเดียว สองฉบับ หรือหลายฉบับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ผนวกเขาดวยกันและไม
นอยางไรก็ตกาม"
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วาจะมีชื่อสํเรี
านัยกกเฉพาะเป
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการ
ระหวางประเทศหรื
อระหวางองคการระหว
๑๙๘๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศ
สํานักค.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มาตรา ๒
ขอ ๑ ก. ไดใหคํานิยามสนธิสัญญาไวในทํานองเดียวกัน
ัญญากรุงเวียนนา ฯ ทักง้ าสองฉบับ องคสํปานัระกอบของการเป
น กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีจากคํ
กา านิยามของอนุ
สํานักสงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สนธิสัญญาอยางนอยตองประกอบดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ายหรือหลายฝ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑. เปนความตกลงสองฝ
าย กอใหเกิดพันธะผูกกาพันทางกฎหมาย
๒. ตองทําเปนลายลักษณอกั ษร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๓.กาทําขึ้นระหวาสํงรัานัฐกหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อระหวางรัฐกับองคกกาารระหวางประเทศ
หรือระหวาง
องคการระหวางประเทศดวยกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๔. อยูภ ายใตบงั คับกของกฎหมายระหว
างประเทศ
นอกจากนี้ ศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดเคยตัดสินไวเปนบรรทัดฐานวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําาหนดลั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อขอผูกพันระหว
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
"ชื่อนั้นมิใชองคประกอบในการกํ
กษณะของขอตกลงหรื
งประเทศ"
(คดี Sud - Ouest africain exception preliminaires, Rec., ๑๙๖๒, p. ๓๓๑-๓๓๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังนัน้ การพิจารณาจึงมุงไปที่เนื้อหาสาระของขอตกลงและพฤติการณแวดลอมตาง ๆ ในการทํา
ขอตกลง รวมทัง้ ทางปฏิบตั ขิ องรัฐภายหลังทีไ่ ดมขี อ ตกลงแลวเปนสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การที่จะพิจารณาวาหนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยหลือทางวิชาการและ
การเงินที่มีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศถือวาเปนขอผูกพันระหวางประเทศหรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตองพิเคราะหในมุมกวางทัง้ มุมมองจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ และมุมมองจาก
ประเทศไทยซึ่งเปนคูสัญญาดวย สํกองทุ
นการเงินระหวางประเทศไดวางกฎระเบี
ยบเกี่ยวกับการทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือแจงความจํานง ตามมติเลขที่ ๒๖๐๓-(๖๘๑๑๓๒) เมือ่ วันที่ ๒๐ กันยายน ค.ศ. ๑๙๖๘
ขอ ๗ วาสํา"ในการพิ
จารณาถึงลักษณะของสั
กเลี่ยงในความตกลงขอรั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญาจะต
สํานัอกงหลี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บ
ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจลวงหนา" และในขอ ๓ ของ Guidelines on Conditionality
ระบุวา "ความตกลงขอความช
วยเหลื
ทางเศรษฐกิจลวงหนากไมา ใชขอ ตกลงระหว
งประเทศ และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เพราะฉะนั้นรายการที่มีนัยสําคัญจะตองหลีกเลี่ยง ทัง้ ในความตกลงขอรับความชวยเหลือ
ทางเศรษฐกิ
ลวงหนาและในหนังสือกแสดงเจตจํ
านง"
่งสรุปใจความไดวากองทุ
สํานักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัซึกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นการเงินระหวาง
ประเทศไมถือวาหนังสือแจงความจํานงเปนสัญญาและไมเปนแมกระทั่งคําประกาศฝายเดียวที่จะ
กอใหเกิดผลตามกฎหมายเนื
่องจากขาดเจตนาที
่จะกอพันธกรณี
นการเงินระหวาง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตอกัน และกองทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประเทศไดมีบทบัญญัติใน Articles of Agreement of The International Monetary
านัสกทิ งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกโดยไม
งานคณะกรรมการกฤษฎี
Fund ซึง่ สํให
ธิประเทศสมาชิกซือ้ เงิกนา ตราจากกองทุ
จาํ เปนทีจ่ ะตองสรกาางความตกลง
ขึน้ มาใหม ดังนัน้ การทําหนังสือแจงความจํานงเปนการขอใชสิทธิดังกลาวของประเทศสมาชิก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไมใชเปนการทําคําเสนอตามหลักสํสัาญ
ญาทั่วไป การที่กองทุนการเงินระหวางประเทศวางกฎ
ระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังกลาวเนื่องจากกองทุนการเงินระหวางประเทศเปนองคกรหนึ่งขององคการสหประชาชาติที่ตั้ง
ขึน้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เพื่อชวยเหลือทางเศรษฐกิ
จแกประเทศต
าง ๆ ทีเ่ ปนสมาชิก กจึางหลีกเลีย่ งทีจ่ สํะทํ
สญ
ั ญากับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัากสนธิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศตาง ๆ โดยเห็นวาประเทศสมาชิกเปนผูไดรับประโยชนจากกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศฝสําานัยเดี
ยว กองทุนการเงินระหว
กเลี่ยงที่จะผูกพันตัวเองเพื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศจึสํางนัหลี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อไมตองรับผิด
ตามกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งกฎระเบียบขอบังคับดังกลาวจะมีผลผูกพันใชบังคับเกี่ยวกับคดีนี้
ไดหรือไมจะไดพิจารณาต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนที่ยอมรับวาสนธิสัญญามีบทบาทสําคัญในความสัมพันธระหวางรัฐและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สญ
สํานนักแขนงหนึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศ
ในกฎหมายระหว
างประเทศ กฎหมายสนธิ
ั ญาเป
ง่ ในกฎหมายระหว
การพิจารณาเรื่องกฎหมายสนธิสัญญามักจะยึดถืออนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จํากัดเกินไปหรื
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙กาเปนแนวทางสําเวนักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
แตบางกรณีที่อนุสัญญาฯ
มีชองวาง
จึงจะนําจารีตประเพณีระหวางประเทศมาพิจารณาประกอบสนธิสัญญาโดยทั่วไปไมมีความหมาย
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ๑๙๖๙ สํจะเห็
านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างรัฐหรือ
กวางกวาสํในอนุ
สัญญากรุงเวียนนาฯ กค.ศ.
ไดวาจากความตกลงระหว
ตัวทําการอื่นตามกฎหมายระหวางประเทศซึ่งทําตามกฎหมายระหวางประเทศ และกอพันธกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตามกฎหมายระหวกาางประเทศเปนสําอันันกหนึ
่งอันเดียวของคูกรณีกาคํามั่นหรือประกาศเจตนาฝ
ายเดียว
หรือมติขององคการระหวางประเทศไมใชสนธิสัญญา แตอาจจะมีผลตามกฎหมายระหวางประเทศ
ในฐานะทีสํา่เนัปกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
การกระทําฝายเดียวทีก่กาอผลผูกพันไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เห็นวา การวินิจฉัยวาหนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไปถึงกองทุสํนานัการเงิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานหนังสือสัญสํญาที
านัก่ปงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และการเงินที่รัฐบาลมี
นระหวางประเทศ เป
ระเทศไทย
ทํากับองคการระหวางประเทศที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา ๒๒๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือไม เปนการตีความ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึง่ เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงตองอาศัยกฎหมายไทยเปนหลัก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบหลักกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งไดแกอนุสัญญากรุงเวียนวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา
ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเทศฯ ค.ศ. ๑๙๘๖ มาพิจารณาเขาดวยกัน โดยคํานึงถึงเนื้อหาสาระ เงือ่ นไข หลักเกณฑ
ตาง ๆ ในการทําขอตกลง ตลอดจนแนวทางปฏิ
บัติของประเทศไทย และกองทุ
นการเงินระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเทศซึ่งเปนคูสัญญาทั้งกอนและหลังการทําสัญญาดังกลาว
มติและเงื่อนไขตลอดจนกฎหมายและระเบี
ยบตาง ๆ ของกองทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นการเงิน
ระหวางประเทศแมจะมีการวางไวอยางแจงชัด แตก็ถือวาเปนเพียงขอกําหนดภายในของกองทุน
การเงินระหวางประเทศที
ยบวิธีปฏิบัติของตนเองเท
ขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อาจวางระเบี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านั้น การที่จสํะยึ
านักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กองทุนการเงินระหวางประเทศมาเปนหลักเกณฑเพื่อใชตีความรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ไมอาจกระทํ
ได เพราะ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑. ขอกําหนดของกองทุนการเงินระหวางประเทศดังกลาวไมใชหลักเกณฑหรือ
ขอตกลงระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. กองทุนการเงินระหวางประเทศเปนองคกรหนึ่งขององคการสหประชาชาติ
เทานั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. เปดชองใหกองทุนการเงินระหวางประเทศเขามากาวกายกิจการภายใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ของประเทศไทย กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔. ประเทศไทยตองออกกฎหมายหลายฉบับซึง่ มีผลใหสญ
ู เสียผลประโยชน
ตาง ๆ มากมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕. บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการทําสัญญาระหวางประเทศไทยกับ
องคการระหวางประเทศไม
สามารถเกิ
ขึ้นได หรือกลาวอีกนักยาหนึ่งคือเปนการส
เสริมและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สนับสนุนใหรัฐบาลหรือฝายบริหารกระทําการนอกเหนือไปจากที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติ
สํานักโดยฝ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหอํานาจไว
ายบริหารอางวาเปกานอํานาจโดยทัสํา่วนัไปของฝ
ายบริหาร ซึง่ ไมมกาเี หตุผลสนับสนุน
เพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔ วรรคแรก ไดบัญญัติใหฝายบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีอํานาจทําหนังสือกสัาญญากับองคสํกาารระหว
างประเทศไดอยูแกลาว
มีขอ นาสังเกตวา การที่ประเทศไทยสมัครเขาเปนสมาชิกของกองทุนการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระหวางประเทศนั
้น คณะรัฐมนตรีมกมี าติเมือ่ พ.ศ. สํ๒๔๘๙
ซึง่ เปนเวลาหลังสงครามโลกครั
ง้ ทีส่ อง
เพิง่ จะยุติ ใหประเทศไทยสมัครเขาเปนสมาชิกของกองทุนการเงินระหวางประเทศและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กากรทัง้ สองไดสํวาางเงื
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัากระค
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ธนาคารโลก แตองค
อ่ นไขในการสมัครไวสกงู ามากรวมทัง้ ตอสํงชํ
าสมัคร
เปนจํานวนเงินสูงจนเปนภาระดานการเงินแกประเทศไทยมาก ในทีส่ ดุ ประเทศไทยไดเขาเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา of Agreement
สมาชิกของกองทุ
นการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกโดยลงนามใน
Articles
ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๒ มีปญหาเกิดขึ้นวา การสมัครเขาเปนสมาชิกของกองทุนการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระหวางประเทศจะตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเปนที่
ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลมีหนาทีใ่ หความเห็นทางกฎหมายตามคําสัง่ ของนายกรัฐมนตรีหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามมติของคณะรัฐมนตรีมคี วามเห็นวา การเขาภาคีอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ
จะตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
เพราะเปนหนังสือสัญญากับนานาประเทศตามบทบั
ญญัติของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐธรรมนูญ และกระทรวงการตางประเทศโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดเห็น
พองดวยกั
นของคณะกรรมการกฤษฎี
กาสํแต
ูวาการธนาคารแหงประเทศไทยขณะนั
้นได
สําบนักความเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักผงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
โตแยงโดยทําหนังสือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ตามบันทึกลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๔๙๒
สรุปวาการลงนามในหนั
ไมใชหนังสือสัญญาทีม่ กบีา ทเปลีย่ นแปลงเขตแดนประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งสือสัญญา
สํานัถกางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหเปนไปตามสัญญา ไมจําตองไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา รัสํฐาบาลไทยได
สมัครเขาเปนสมาชิ
นระหวางประเทศโดยมิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กของกองทุ
สํานันกการเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไดใหรฐั สภา
เห็นชอบ ทัง้ ๆ ที่รัฐบาลไทยทราบดีกอนสมัครวา รัฐบาลจะตองออกกฎหมายใหอํานาจผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย
วาการกระทรวงการคลั
บกองทุน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และรัฐสํมนตรี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางมีอํานาจปฏิบสําัตนัิกการกั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การเงินระหวางประเทศ โดยเปนเงื่อนไขที่กองทุนการเงินระหวางประเทศกําหนดใหทุกประเทศ
ตองปฏิบสํตัานัหิ กลังานคณะกรรมการกฤษฎี
งจากเขาเปนสมาชิก ซึก่งาตอมาไดมีการออกพระราชบั
ญญัติใหอํากนาจปฏิ
บัติการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
เกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยมีเหตุผลวา สมควร
มีกฎหมายใหอํานาจเพื
วกับกองทุนการเงินระหว
าง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อปฏิบัติกสํารเกี
านัก่ยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศและธนาคารระหว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิกจึงเปนกรณีที่รัฐบาลในขณะนั้น
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญที่บัญญัตสํิให
านัรกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แตเมื่อศึกษา
ไมปฏิบัตสํิตานัามบทบั
ญญัติของรัฐธรรมนู
ความเห็นชอบจากรัฐสภา
ประวัติศาสตรการเมืองไทยในยุคนั้น มีกบฏวังหลวงเมือ่ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๔๙๒ และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๗๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กบฎแมนฮัตตันเมืก่อาวันที่ ๒๙ มิถสํุนานัายน
๒๔๙๔ ฝายรัฐบาลได
าเร็จและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาปราบปรามกบฏจนสํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นายกรัฐมนตรีขณะนั้นเปนทหารไมไดมาจากตัวแทนประชาชนหรือจากรัฐสภาตามระบอบ
ประชาธิสํปาไตยจึ
งไมตองรับผิดชอบตกอารัฐสภา รัฐสภาที
อนแอจึงไมสามารถตรวจสอบและถ
วงดุล
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ฝายบริหารตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได
ที่ประเทศไทยตองขอรั
น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีเมืก่อาพิจารณาถึงสํสาเหตุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบความชวยเหลื
สํานัอกจากกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การเงินระหวางประเทศ เนื่องจากประสบปญหาวิกฤติการณทางเศรษฐกิจตอเนื่องทําใหเกิด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คาดคิด
ปญหาทางการเงิ
นและการคลังทําใหกปาระเทศไทยไดสํารนับั กความเสี
ยหายอยางมากโดยไม
ความเสียหายดังกลาวสามารถแยกเปนขอหลักคือ การลดคาเงินบาทซึ่งเปนจุดเริ่มตนหรือสาเหตุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาทางเศรษฐกิสํจาจากเดิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ยนเงินดอลลาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หลักของวิกฤติการณ
มเงินบาทมีอัตราแลกเปลี
สหรัฐประมาณ
๒๕-๒๖ บาท ตอ ๑ ดอลลาร จนอัตราต่ําที่สุดตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ประจําวันที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างธนาคาร
๑๒ มกราคม
๒๕๔๑ อัตราแลกเปลีก่ยานถัวเฉลี่ยเงินสํดอลลาร
สหรัฐตอเงินบาทระหว
เทากับ ๕๖.๐๖๑ บาท ตอ ๑ ดอลลาร กอนการใชนโยบายลดคาเงินบาท ประเทศไทยถูก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คาเงินบาทอย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
นักคาเงินระดับโลกโจมตี
างรุนแรงและยืดเยื้อจนหมดเงิ
นที่ใชสํตาอนัสูกปงานคณะกรรมการกฤษฎี
องกัน
คาเงินบาทจากเงินกองทุนสํารองของประเทศกวา ๓๐ พันลานดอลลาร หรือประมาณ ๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาวกอใหเกิดสํภาระแก
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางเงินกูตางประเทศ
แสนลานบาท
การลดคาเงินบาทดังกล
หนี้เงินกูยืมจากแหล
ระยะสั้นที่ถึงกําหนดชําระหนี้อยางมหาศาล การสั่งปดสถาบันการเงินจํานวน ๕๘ แหง และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นของกองทุ
สํานันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การโอบอุมสถาบันกการเงิ
ฟนฟูและพัฒนาสถาบักนาการเงินทําความเสี
ยหายใหแก
ระบบการเงินของธนาคารในประเทศ กอใหเกิดการลมละลายทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย การเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิน้ สภาพคลอง คนตกงานเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดหนี้ที่ไมมีหลักประกันหรือเอ็นพีแอลแก
ธนาคารทั้งระบบ ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศตัวเลขลาสุดเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประมาณ ๒.๗ ลานลานบาท หรือคิดเปน ๔๗% ของสินเชื่อทั้งระบบจึงสรุปไดวาปญหา
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับมีความรุนแรงและกอความเสียหายมากมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สุดทีค่ ณานับ คนไทยทัง้ ๖๐ ลานตองประสบเคราะหกรรมไดรับความทุกขยากลําบากแสนเข็ญ
โดยไมมสี ว นรูเ ห็น แตตอ งกลับกลายมาเป
นผูร บั ผิดในความเสียหายทีเ่ กิดขึสํน้ าแล
วรวมทัง้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต และความรับผิดชอบดังกลาวมีไปถึงลูกหลานคนไทยโดย
ไมมที ส่ี น้ิ สํสุานัดกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การที่พิจารณาหนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและ
การเงิน ฉบับที่ ๒ กถึางฉบับที่ ๖ เปสํนานัหนั
งสือสัญญาหรือไม ตอกงพิ
ดตาง ๆ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า จารณารายละเอี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในหนังสือแจงความจํานงทุกฉบับรวมทัง้ ฉบับที่ ๑ ดวย และพิจารณาถึงกระบวนการทําหนังสือ
ดังกลาวสํซึา่งนัปรากฏข
อเท็จจริงวาเจาหน
นระหวางประเทศประจํกาาประเทศไทย
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าที่กองทุนการเงิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไดชว ยทํา โดยการเสนอแนะ ใหคําปรึกษาชี้ใหเห็นวากองทุนการเงินระหวางประเทศตองการอะไร
ประเทศไทยควรจะทํ
กับชวยรางหนังสือเปนกาภาษาอังกฤษให
าเงื่อนไข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาอะไร บางครั
สํา้งนัถึกงงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัแสดงว
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตาง ๆ ที่ประเทศไทยเสนอจะปฏิบัติในหนังสือแจงความจํานงทุกฉบับเปนความตองการของ
กองทุนการเงิ
นระหวางประเทศทั้งสิก้นา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินฉบับที่ ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๗๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม
นายทนง พิทยะ รัฐกมนตรี
ง และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๐ ลงนามโดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วาการกระทรวงการคลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นายชัยวัฒน วิบลู ยสวัสดิ์ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ในนามรัฐบาลไทย ถึงนายมิเชล
คองเดอซูสํานักรรมการจั
ดการกองทุนการเงิ
มีขอความสรุปถึงแนวทางดํ
าเนิน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นโยบายแกไขปญหาเศรษฐกิจเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะ ๓ ปขางหนา ไดแก
การปรับโครงสรางภาคการเงิ
นและลดขาดดุ
ลบัญชีเดินสะพัดกาเพือ่ ขอความชสํวายเหลื
อทางการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จากกองทุนการเงินระหวางประเทศผานโครงการเงินในรูป Stand-by Arrangement ในวงเงิน
สํานัฐก)งานคณะกรรมการกฤษฎี
๒,๙๐๐ สํลาานันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
SDR ประมาณ ๔,๐๐๐กาลานเหรียญสหรั
มีระยะเวลา ๓๔ เดือกนา โดยเสียคาภาระ
(Charge) และจะมีการพิจารณาทบทวนโครงการรวม ๔ ครั้งในปแรก โดยมีเงือ่ นไขระบุใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือ
วาประเทศไทยจะดําเนินการอะไรบางโดยแบงเปนกรอบนโยบายระยะปานกลาง โครงการปแรก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การปรับโครงสรางภาคการเงิน นโยบายดานการคลัง และดานคาจางแรงงาน นโยบายการเงินและ
อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายและเปสําาหมายทางด
านดุลการชําระเงิน เมือ่ ดูรายละเอี
ยดแลวจะเห็น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตัวอยางเชน ในเปาหมายระยะปานกลางกลาววา ในปงบประมาณ ๒๕๔๑ ประเทศไทยมีแผน
จะดําเนินสําการแปรรู
ปสายการบินแหกงชาติ
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า และเพิ่มสํบทบาทของภาคเอกชนในสาขาไฟฟ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โทรคมนาคมและกาซ โดยจะมีการปรับปรุงกฎระเบียบตาง ๆ รวมถึงกฎหมายรวมทุน ฯลฯ และ
หนังสือแจงความจํกาานง มีภาคผนวกแนบท
ายดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินฉบับที่ ๒
ลงวันที่ ๒๕
กายน ๒๕๔๐ ลงนามโดย
นายธาริ
นิมมานเหมินท รัฐกมนตรี
สํานักพฤศจิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานันกทร
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า วาการ
กระทรวงการคลัง คนใหม และนายชัยวัฒน วิบลู ยสวัสดิ์ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
มีขอ ความสรุปวา รักฐาบาลไทยชุดใหม
หลีกภัย นายกรั
วาจะปฏิบัติตาม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักโดยนายชวน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐมนตรี ยืสํานนัยักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนังสือฉบับแรกในการแกปญหาทางเศรษฐกิจ ไดเสนอโครงการที่จะกระทําตอไปและทบทวน
ความคืบสํหน
ในการดําเนินการโครงการเดิ
อแจงความจํานงฉบับตกาอมา คือ ฉบับที่ ๓
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ม และหนั
สํานังกสืงานคณะกรรมการกฤษฎี
ฉบับที่ ๔ ฉบับที่ ๕ และฉบับที่ ๖ มีขอความเกี่ยวกับการเสนอโครงการที่จะกระทําตอไปและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทบทวนความคืบหนกาาในการดําเนิสํนานัการโครงการเดิ
ม โดยมีขกอ านาสังเกตวาหนัสํางนัสืกองานคณะกรรมการกฤษฎี
แจงความจํานง
ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๔ ใชถอ ยคําวา "เปาหมายแนวทาง (Indicative Targets)" หรือ "เปาหมาย
กา ในเรื่อง
แนวทางขัสํา้นนัสูกงงานคณะกรรมการกฤษฎี
(Indicative Limits)"กาและ "เกณฑปสํฏิานับกัตงานคณะกรรมการกฤษฎี
ิ (Performance Criteria)"
นโยบายเกี่ยวกับการเงินและการคลัง แตในหนังสือแจงความจํานงฉบับที่ ๔ และฉบับที่ ๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใชถอ ยคํา "เกณฑปฏิบัติ (Performance Criteria)" ในการแกไขกฎหมายลมละลายและ
กฎหมายอืน่ จึงถือวาเปนการเปลี่ยนเงื่อนไขการออกกฎหมายเพื่อผลการปฏิบัติที่เปนเรื่องจริงจัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือเปนพันธกรณีกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ
เมือ่ พิเคราะหขอ สํความของหนั
งสือแจงความจํานงขอรับความช
วยเหลือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทางวิชาการและการเงินทุกฉบับแลว แมจะเปนเรื่องที่ประเทศไทยขอใชสิทธิถอนเงินพิเศษ
(SpecialสําDrawing
Right) จากกองทุ
และประเทศไทยยอมเสี
ยคา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานการเงินระหว
สํานัากงประเทศ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ภาระ (Charge) ในเงินทีถ่ อนมา เห็นไดวาถอยคําตาง ๆ ที่ใชเปนศัพทเทคนิค ถาจะใชถอยคํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๗๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ทีเ่ ขาใจงายขึน้ คือ หนั
นงที่รัฐบาลไทยมีไปถึงกกองทุ
างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งสือแจงความจํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
า นการเงินสํระหว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เพื่อขอกูเงินมาแกไขปญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เงินที่ประเทศไทยไดรับมาแกไขปญหา
เศรษฐกิสํจาไมนักใงานคณะกรรมการกฤษฎี
ชเงินที่กองทุนการเงินระหว
ปลา แตประเทศไทยตกอางใชเงินกูค นื
กา างประเทศให
สํานักเงานคณะกรรมการกฤษฎี
พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนดไว ประเทศไทยในฐานะผูขอกูเงินไดเสนอขอตกลงที่จะ
กระทําตามโครงการต
โดยกองทุนการเงินระหว
มัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าง ๆ ทีเ่ สนอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศไดสําพนัิจการณาอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จํานวนเงินที่ประเทศไทยขอไป และกองทุนการเงินระหวางประเทศไดพิจารณาทบทวนโครงการ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัง้ กดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าดวยกองทุน
ตาง ๆ ทีสํป่ านัระเทศไทยเสนอไปก
อนจกาายเงินงวดทุกครั
วย เมือ่ พิเคราะหขอ ตกลงว
การเงินระหวางประเทศ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมครัง้ ทีส่ องและครัง้ ทีส่ าม (Articles of Agreement of
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักซึงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
The International กMonetary
Fund)
ง่ มีรวมทัง้ หมด ๓๑ ขกอา รวมทั้งขอพันสํธะทั
่วไปของประเทศ กา
สมาชิกแลว ไมปรากฏวามีขอกําหนดใหประเทศสมาชิกตองตั้งเงื่อนไขหรือนโยบายเกณฑปฏิบัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการแกไขกฎหมายแตอยางใด แมกองทุนการเงินระหวางประเทศจะอางวาเงื่อนไขตาง ๆ
ที่ประเทศไทยเสนอนั้น จะปฏิบัติหรือไมก็ได และจะไมถือวาประเทศไทยผิดสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หากประเทศไทยไมปฏิบตั ิ แตปรากฏวาหนังสือแจงความจํานง ฉบับที่ ๔ และฉบับที่ ๕ มีขอ ความ
ระบุวา การแกไขกฎหมายลมละลายซึง่ รัฐสภาตองใหความเห็นชอบภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕๔๑ ถือเปนเกณฑปฏิบัติ (Performance Criteria) เมือ่ ประเทศไทยไมสามารถปฏิบตั ไิ ด
ผูแทนของประเทศสหรั
นกรรมการประจํากองทุ
แสดง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐอเมริกาซึ
สํา่งนัเปกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานการเงินระหวสําานังประเทศได
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความไมเห็นดวย และเสนอทางเลือก ๒ ประการ คือ
ประการแรก คณะกรรมการอาจไม
ปการทบทวนครั้งตกาอไป และขอให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํายนัอมสรุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เจรจาเกีย่ วกับหนังสือแจงความจํานงใหม หมายถึงเลิกสัญญาเพราะรัฐบาลไทยผิดสัญญา
่สอง คณะกรรมการอาจส
งสัญญาณที
วยราชการใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีประการที
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่แข็งกราวไปยั
สํางนัหน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศไทยใหเสนอรางกฎหมายดังกลาวใหเสร็จกอนการปดการประชุมของสภาสมัยนี้
ในที่สุดคณะกรรมการกองทุ
นการเงิ
างประเทศก็ยอมตามคํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานันกระหว
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าขอของ
ประเทศไทยทีข่ อยืดเวลาออกกฎหมายไป ทัง้ นี้ เนื่องจากมีการเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาขอกลาวหาจากฝ
สํานัากยค
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในสภา ระหวางวันกทีา่ ๒๗ ถึงวันทีสํ่ า๒๙
มกราคม ๒๕๔๒ และมี
านในสภาวา
รัฐบาลไดทําความตกลงกับกองทุนการเงินระหวางประเทศโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติของ
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐธรรมนูสําญนักดังานคณะกรรมการกฤษฎี
งนัน้ เงือ่ นไขการออกกฎหมายล
มละลายจึ
งถูกยกเลิก ไมมปี รากฏในหนั
งสือ
แจงความจํานงฉบับที่ ๖ แตมีการเลี่ยงใหรัฐบาลไทยโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องอกกฎหมายล
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทําหนังสือประกอบกา(Side letter)สํายืนันกยังานคณะกรรมการกฤษฎี
นย้าํ วา ประเทศไทยจะต
ละลายโดยเร็ว
แสดงวาเงื่อนไขการออกกฎหมายที่ระบุในหนังสือแจงความจํานงเปนเงื่อนไขขอสําคัญที่เพิ่มเติม
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นตามปกติ สํและอยู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อตกลงฯ
นอกเหนืสํอาจากการใช
สิทธิพิเศษถอนเงิ
นอกพันธะตาง ๆ ตามข
ในฐานะประเทศสมาชิกที่ประเทศไทยตองปฏิบัติ มิฉะนั้นจะถือวาประเทศไทยผิดขอตกลง และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
การทีป่ ระเทศไทยไมสามารถออกกฎหมายล
มละลายไดตามทีต่ กลงไวถอื เปสํนาเงืนัอ่ กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นไขสําคัญทีจ่ ะ
บีบบังคับประเทศไทยใหไมไดรับเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศงวดตอ ๆ ไป ซึง่ หาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนจริงก็จะเปนเรื่องรายแรงและเสียชื่อแกประเทศไทยมาก นอกจากนี้ไมปรากฏวาเงื่อนไข
การออกกฎหมายตาง ๆ ไมมกี ฎหมายฉบับใดทีป่ ระเทศไทยไมตอ งปฏิบตั ิ แตตรงขาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๗๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประเทศไทยไดเสนอร
กฉบับตามขอตกลงในหนั
านง และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างแกไขกฎหมายทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งสือแจงความจํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือถึงประธานสภาผูแทนราษฎร ลงวันที่ ๘
พฤษภาคม
เรื่องการออกพระราชกํ
งสือลงวันที่ ๙ กันยายน
สํานั๒๕๔๑
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดและหนั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๑
ใชถอ ยคําทีแ่ สดงใหเขาใจวา การออกกฎหมายดังกลาวเปนพันธกรณีหรือเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติ
ตามที่ไดเจรจากับกองทุ
างประเทศ จึงสรุปไดวกาาเงื่อนไขตาง ๆสําทีนักป่ งานคณะกรรมการกฤษฎี
ระเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นการเงินสํระหว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เสนอวาจะปฏิบัติเปนความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับกองทุนการเงินระหวางประเทศที่มีผล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาางประเทศ โดยรั
สํานัฐกบาลไทยมี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว
ขอ ตกลงทีต่ อ กางปฏิบตั ติ าม
หนังสือแจงความจํานง สวนกองทุนการเงินระหวางประเทศมีขอตกลงใหประเทศไทยกูเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตามที่ปสํรากฏใน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตามทีป่ ระเทศไทยขอไป
Press Release ของกองทุ
นการเงิสํนานัระหว
างประเทศ
โดยประเทศไทยและกองทุนการเงินระหวางประเทศไมตองลงนามหนังสือสัญญาตอกันอีก
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางสือของ Colonial
โดยเปรียสํบเที
ยบกับตัวอยางหนังสือกของกงสุ
ลไทยประจํ
าประเทศฮองกงและหนั
Secretary ของประเทศฮองกง เรื่องเงื่อนไขการอํานวยความสะดวกในการเดินทางระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเทศไทยและประเทศฮองกง โดยไมตอ งมีการนัง่ โตะเจรจา ตอรอง และรวมลงนามในหนังสือ
สัญญารวสํมแต
ก็ถือวาเกิดความตกลงหรื
ฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศฮ
องกงแลว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อสัญญาระหว
สํานัากงรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จึงวินิจฉัยในประเด็นแรกวา หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน
ฉบับที่ ๒ ถึงฉบับทีก่ า๖ แมจะไมเปสํนานัสนธิ
สัญญาตามที่นานาประเทศยึ
ดถือและปฏิ
บัติ แตมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความหมายวาเปนหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติมาตรา ๒๒๔ วรรคแรกของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจั
สํานักกรไทย
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปญหาวินิจฉัยตอไปวา หนังสือแจงความจํานง ซึ่งเปนหนังสือสัญญาระหวาง
ประเทศไทยกับกองทุ
จะตองออกพระราชบั
ญญัตสํิเพืานั่อกใหงานคณะกรรมการกฤษฎี
การเปนไปตาม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นการเงินระหว
สํานัากงประเทศ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สัญญาหรือไม เนื่องจากหนังสือแจงความจํานง ฉบับที่ ๒ ถึงฉบับที่ ๖ ไดทาํ ตอเนือ่ งจากหนังสือ
แจงความจํ
บที่ ๑ จึงตองพิจารณาป
กลาวของหนังสือแจงความจํ
สํานัากนงฉบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญหาเรื่อสํางดั
นักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านง ฉบับที่ ๑
ดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหนั
กางสือแจงความจํ
สํานัากนง
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐบาลของ พลเอก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ฉบับที่ ๑ ซึง่ ออกโดยรั
ชวลิต ยงใจยุทธ กา
นายกรัฐมนตรี มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการตองดําเนินการดานกฎหมาย ๓ ตอน คือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๑
(๑) ในกรอบนโยบายระยะปานกลาง
ระบุวา "ในปงบประมาณ
ประเทศไทย มีแผนจะดําเนินการแปรรูปสายการบินแหงชาติ และเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในสาขาโทรคมนาคมและก
าซ โดยจะปรั
บปรุงกฎระเบียบตากง าๆ รวมถึงกฎหมายร
วมทุน
(We will propose important change in the regulatory framework including
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
a corporation
law)"
(๒) ในภาคผนวกในสวนของมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สถาบันการเงินระบุวา "จะแกไขกฎหมายการธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุน เพือ่ ให
คณะกรรมการของสถาบันการเงินตองเขามาดูแลการบริหารใหใกลชิดมากขึ้น และกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงและผูสอบบัญชีของสถาบันการเงินใหชัดเจนขึ้น (Banking
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๘๐ -

and finance company
amended ...)"
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา laws willสําbe
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) ในภาคผนวกในสวนของมาตรการปรับปรุงคุณภาพในการกํากับและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มีการแกไขกฎหมายธนาคารพาณิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ษัทเงินทุน
ตรวจสอบสถาบั
นการเงินระบุวา "จะให
ชยแกละบริ
เพื่อใหมีอํานาจในการสั่งการใหสถาบันการเงินลดทุนและใหดําเนินการตามความในกรณีอัตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาพยเสีย่ งลดต่สําํ ากว
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มครองมิใหคสําณะกรรมการควบคุ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เงินกองทุนตอสินทรั
รอยละสอง เพื่อใหการคุ
ม กา
หรือเจาหนาที่ของทางการถูกฟองรอง (The laws and regulations for commercial
สํานักfinance
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั...)"
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
banks and
companies willกาbe amended
หนังสือแจงความจํานง ฉบับที่ ๒ ถึงฉบับที่ ๖ ซึง่ ออกโดยรัฐบาลของ นายชวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลีกภัย นายกรัฐมนตรี สําหรับหนังสือแจงความจํานง ฉบับที่ ๒ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการตอง
ดําเนินการดานกฎหมาย คือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ในมาตรการฟนฟูดานการเงิน Box B ขอ ๑๐ ระบุวา "แกไขกฎหมาย
ลมละลาย ฯลฯ" กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ในสวนของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การบริการสังคมและกรอบกฎหมาย
ระบุวา "คาดว
าจะสามารถเสนอใหรกัฐาสภาพิจารณากฎหมายที
่จําเปนในการแปรรู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ปรัฐวิสาหกิจ
ที่ยังไมไดแปรรูปเปนบริษัทจํากัด ฯลฯ" และขอ ๑๙ วา "ทางการไดมีความคืบหนาในการ
ปรับปรุงกรอบกฎหมายและกฎหมายต
าง ๆ ใหไดมาตรฐานสากล
บแผนฟนฟู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และสอดคล
สํานัอกงกั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เศรษฐกิจโดยรวม สําหรับกฎหมายทางดานภาคการเงิน ก็ไดมีการทบทวนและแกไขในสวน
ทีเ่ กีย่ วขสํอางแล
ว รวมทัง้ จะไดมีการแก
ิเงินตรา เพือ่ ใหกรอบกฎหมายสํ
าหรับ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาไขพระราชบัสํญานัญักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การดําเนินการของธนาคารแหงประเทศไทยทันสมัยขึ้น นอกจากนี้จะไดแกไขกฎหมายลมละลาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งและพาณิ
สํานัชกยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และประมวลกฎหมายแพ
ฯลฯ"
หนังสือแจงความจํานง ฉบับที่ ๓ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการตองดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดานกฎหมาย
คือ
(๑) ในบันทึกแนวทางดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในสวนของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัาหน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรการปฏิรูปภาคการเงิ
น ขอ สํ๕านัระบุ
วา "ทางการตระหนักกดีาวา เพื่อใหการจํ
ายสินทรัพย
และการปฏิรูปธุรกิจเอกชนและสถาบันการเงินสามารถดําเนินการตอไปได จําเปนตองมี
านังกกฎหมายล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํงาคันับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒ วา "กําหนด
การปรับสํปรุ
มละลายและกระบวนการบั
หลักประกัน" และใน Box
การแกไขกฎหมายลมละลายและกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการบังคับหลักประกัน เสร็จภายในวันที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒"
(๒) ขอ ๒๘ ระบุวา "ทางการกําลังดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติเงินตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามรูปแบบของธนาคารกลางอื่น ๆ นอกจากนี้เพื่อสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศและ
การไกลเขาของเงินทุน ทางการจะเสนอแกไขกฎหมายเพื่ออนุญาตใหมีการถือครองอยางเสรีขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว"
(๓) ในสวนของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจระบุวา "ดานการสื่อสาร ทางการจะแกไข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ และพระราชบัญญัติการสื่อสาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แหงประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๔๑ เพื่อเตรียมการแปรรู
ปเปนสํบริ
จํากัดและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๑๙ ภายในป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านัษกัทงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ภายในสิสํ้นาปนัก๒๕๔๒
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือแจงความจํานง ฉบับที่ ๔ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการตองดําเนินการ
ดานกฎหมาย คือ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ในนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ขอ ๔ ระบุวา "... โดยการปฏิรูปกฎหมาย
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น และกฎหมายอื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ลมละลายสํานักระบวนการบั
งคับหลักประกั
น่ ๆ"
(๒) ในนโยบายดานตางประเทศระบุวา "... จะมีการแกไขพระราชบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักใงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงินตรา และมีขอกํกาาหนดการแกไสํขอยู
น Box A
(๓) การจําหนายทรัพยสินของบริษัทเงินทุน ๕๖ แหงที่ถูกปดกิจการโดยการ
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประมูลสินทรัพยขององคกรปฏิรูประบบสถาบั
นการเงิ
(ปรส.) ดวยการออกพระราชกํ
าหนด
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) การปรับโครงสร
างภาคเอกชน และการปฏิรูปกฎหมายและภาษี
มีขอ กําหนดอยูใ น Box C
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือแจงความจํานง ฉบับที่ ๕ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการตองดําเนินการ
ดานกฎหมาย คือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) แกไขพระราชบัญญัติเงินตรา ใน Box B ขอ ๘
(๒) แกไขกฎหมายเกี
B ขอ ๑๒ และขอ ก๑๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ย่ วกับภาษีสํใน
านักBox
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
(๓) แกไขกฎหมายลมละลาย ใน Box D ขอ ๑ โดยรัฐสภาใหความเห็นชอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลกาาคม ๒๕๔๑ สํคืาอนักเปงานคณะกรรมการกฤษฎี
นเกณฑปฏิบัติ (Performance
Criteria)
เปนเงื่อนไข
พิเศษ
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทีต่ อ งปฏิสํบานัตั กใิ งานคณะกรรมการกฤษฎี
หได
(๔) แกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมายแพง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และพาณิชย ใน Box D หนา ๒
(๕) แกไขกฎหมายสหกรณ พระราชบัญญัติเดินอากาศ และกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทุนรัฐวิสาหกิจ ใน Box F
าดวยการประกอบธุรกิกจาของคนตางดาสํวานัประมวลกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๖)
กา แกไขกฎหมายว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทีด่ นิ และพระราชบัญญัติอาคารชุด ใน Box G
หนังสือแจงความจํกาานง ฉบับที่ ๖สํมีานัสการะสํ
าคัญเกี่ยวกับการตกอางดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ดานกฎหมาย คือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๑)
กา แกไขกฎหมายการธนาคารพาณิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ษัทเงินทุน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชยและบริ
(๒) ออกกฎหมายจัดตัง้ ศูนยขอ มูลเครดิต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาญญัติลมละลาย
สํานักประมวลกฎหมายวิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
(๓) แกไขพระราชบั
ธีพิจการณาความแพ
ง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๘๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติทุนกรัาฐวิสาหกิจและพระราชบั
ญญัติการเดินอากาศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เห็นไดวาหนังสือแจงความจํานง ฉบับที่ ๑ ระบุวาจะปรับปรุงกฎหมายรวมทุน
และแกไสํขกฎหมายธนาคารพาณิ
ชยแกละบริ
เปนขอความที่สั้น ทําให
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ษัทเงินทุสํานนัซึก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาไมอาจเขาใจวาจะ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายอะไรบาง แตปรากฏวารัฐบาลของ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี
ไดออกพระราชกําหนดรวม
๖ ฉบัสําบนัซึกงานคณะกรรมการกฤษฎี
่งพระราชกําหนดดังกลกาาวทุกฉบับไดผสําานความเห็
นชอบของ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สภาใหเปนพระราชบัญญัติในภายหลัง ตามพันธกรณีที่ไดตกลงไวกับกองทุนการเงินระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดทั้ง สํ๖านัฉบั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศโดยไม
อาจบิดพลิ้วได พระราชกํ
บ คือ
(๑) พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๒)
กา พระราชกําสํหนดบรรษั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทบริหารสินทรัพกยาสถาบันการเงิสํนานัพ.ศ.
๒๕๔๐
(๓) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๔๘๕
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
(๔) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับกทีา ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตฟองซิเอร
สํานัพ.ศ.
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิ
๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๔)กาพ.ศ. ๒๕๔๐
(๖) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีสวกนหนั
า งสือแจงสํความจํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านง ฉบับที่ ๒ ถึงฉบักบา ที่ ๖ ไดระบุวสําาจะมี
การออก
กฎหมายหรือแกไขกฎหมาย ๑๔ ฉบับ ปรากฏวารัฐบาลของ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดออกกฎหมายตาง ๆ ตามพันธกรณีที่ไดใหไวกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ เรียกชื่อวา
กฎหมายฟนฟูเศรษฐกิจ รวม ๑๑ ฉบับ มีหลายฉบับผานความเห็นชอบของรัฐสภาแลว กฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังกลาวทัง้ ๑๑ ฉบับ คือ
(๑) รางพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๓) รางพระราชบั
ญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดี
ลมละลาย พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
....
(๔) รางพระราชบัญ
รกิจของคนตางดาว พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาญัติการประกอบธุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ....
(๕) รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
ติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที
่ดสํินานั(ฉบั
บที่ ..) พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๖)
กา รางพระราชบั
สํานัญกญั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
....
(๗) รางพระราชบักญาญัติอาคารชุสํดานั(ฉบั
บที่ ..) พ.ศ. .... กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๘) รางพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยที่กําหนดใหเปนทรัพยสิทธิ พ.ศ.
....
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๙) รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(ฉบับที่ สํ..)
....(การพิจารณาคดี
านักพ.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรณีขาดนัดสํ)านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๐) รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๘๓ -

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(แก
มโนสาเร)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไขการพิสํจาารณาคดี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑๑) รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(ฉบับที่ สํ..)
.... (ปรับปรุงบทบักญ
งคับคดี)
านักพ.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ญัติเกี่ยวกับสําการบั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จึงสรุปไดวาหนังสือแจงความจํานง ฉบับที่ ๒ ถึงฉบับที่ ๖ ทีร่ ฐั บาลไทยทําไปถึง
กองทุนการเงินระหว
แมชื่อหนังสือจะไมมกีขาอความวาหนังสํสืาอนัสักญ
ญา และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาางประเทศทุสํกาฉบั
นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขอความในหนังสือแจงความจํานง จะไมระบุวาใหแจงชัดวาเปนความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อพันธกรณี
กองทุนการเงิ
นระหวางประเทศก็ตามกาแตมีขอความระบุ
ถึงรัฐบาลไทยมีขอตกลงหรื
ที่จะตองออกพระราชบัญญัติตาง ๆ เพื่อใหการเปนไปตามสัญญาที่ไดตกลงกับกองทุนการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระหวางประเทศ กา
ตามที่กระทรวงการตางประเทศมีบันทึกรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีวา รัฐบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักเซีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านงขอรับ
ของประเทศเม็
กซิโก เกาหลีใต ฟลิปกปา นส และอินสํโดนี
ย ไดทาํ หนังสือแจงความจํ
ความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ ประเทศดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําโดยถื
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไมไดนําหนังสือแจกงความจํ
านง ขอความเห็
นชอบจากรัฐสภาของประเทศตน
อวาหนังสือแจง กา
ความจํานงมิไดเปนสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศนั้น เห็นวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งกลาวมีสํบาทบั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑. ไมแนชัดวาประเทศดั
ญญัติในรัฐธรรมนูญเกีก่ยาวกับการทําสัญญา
กับองคการระหวางประเทศที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาอยางไร หากประเทศดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญใชถอสํยคํ
านัากวงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนู
า "สนธิสญ
ั ญา" แตกตกาางจากบทบัญญัสํตานัิขกองรั
ฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ซึง่ ใชถอ ยคําวา "หนังสือสัญญา" ซึ่งมีความหมายถึงหนังสือสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทุกรูปแบบ และกวางกวาสนธิสญ
ั ญา ขอนี้เปนประเด็นสําคัญมาก
๒. หนังสือแจงความจํานง ของประเทศดังกลาวมีขอความวาจะออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติเหมือนกับของไทยหรือไม
๓. ประเทศไทยเปนประเทศเอกราช ไมเคยตกเปนเมืองขึน้ ของชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มหาอํานาจใด จึงนาจะมีแบบและนโยบายติดตอสัมพันธกับตางประเทศเปนของเฉพาะตัวเอง
ไมใชยึดถือแบบของประเทศดังกล
าวซึ่งไมมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรสําชนัาติ
ของตน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นอกจากนี้มีขอสังเกตวา การออกกฎหมายที่มีความสําคัญมากฉบับหนึ่ง
ตามหนังสํสืาอนัแจ
งความจํานง คือ รางพระราชบั
ญญัตสําิวนัากดงานคณะกรรมการกฤษฎี
วยการประกอบธุรกิจของคนต
างดาว
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
พ.ศ. .... ซึ่งอยูระหวางพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร ไดมีการกลาวอางปรากฏในรายงานของ
สํานักงานผูแทนการค
สรุปใจความย้ําวา "ประเทศไทยมี
การดํ
นการตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าสหรัฐ (USTR)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากเนิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พันธกรณีองคการการคาโลก (WTO) คืบหนาเพียงเล็กนอย ขอกีดขวางการลงทุนสหรัฐตาม
สํารนักิกจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาจจุบันจะมีการนํ
สํานักากฎหมายใหม
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พ.ศ. ๒๕๔๒
กฎหมายธุ
คนตางดาวที่ใชอยูในป
มาใชแทนในป
และคาดวากฎหมายใหมจะลดขอกีดกันในเรื่องอาชีพของคนตางดาวได ..." แสดงวาการออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งสือแจงสํความจํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมายตาง ๆ ตามหนั
านง ลวนแตเปนความประสงค
ของประเทศมหาอํ
านาจ
ทีม่ อี ทิ ธิพลชักใยอยูเ บือ้ งหลังองคการระหวางประเทศทัง้ สิน้ องคการระหวางประเทศอื่น ๆ คือ
สํานักธนาคารเพื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ย และองค
สํากนัารการค
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ธนาคารโลก
่อการพัฒนาเอเชี
าโลก ตางทําหนักงาสือสัญญากับ
ประเทศไทย โดยมีเงือ่ นไขใหประเทศไทยยอมรับพันธกรณีออกกฎหมายตาง ๆ เพื่อแลกกับเงินกู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๘๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หรือเงินอื่น เพื่อผลประโยชน
อันมากมายที
่ประเทศมหาอํานาจจะได
รับ ประเทศไทยจํ
าตองปฏิบัติ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามพันธกรณีดงั กลาวโดยไมมที างหลีกเลีย่ ง มีผลใหตอ งสูญเสียผลประโยชนของประเทศ
โดยหนังสํสืาอนัสักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญาดังกลาวไมไดรับความเห็
นชอบของรั
ฐสภาตามบทบัญญัติขกองรั
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย จึงเสมือนกับประเทศไทยไดสูญเสียเอกราชทางเศรษฐกิจซึ่งรวมทั้งดานการเงิน
การคลัง และการคกาาไปโดยปริยายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การที่รัฐบาลไทยทําหนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการ
สํานนัไปยั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาางประเทศ และได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และการเงิ
งกองทุนการเงินระหว
มีการออกพระราชบัญกาญัติตาง ๆ ตาม
พันธกรณีกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ ทําใหเกิดผลเสียหายแกประเทศไทยในอนาคต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวหลายประการ
ทีพ่ อจะหยิบยกใหเห็กนาไดคอื
(๑) ทําใหคา ของเงินบาทลดลง จนเงินบาทมีคาเทากับเงินเปโซของ
สําลนัิปกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเทศฟ
ปนส
(๒) ถูกบังคับใหแปรรูปรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ซึ่งมีจํานวนรัฐวิสาหกิจที่ไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๗๐ กวาแห
สํานัง กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผลกระทบรวมทัง้ หมด
(๓) เกิดปญหาแรงงาน คือ เกิดการเคลือ่ นไหวทาทายจากกลุม ผูใ ชแรงงาน
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และสหภาพแรงงาน
(๔) ทุนตางชาติจะเขามาครอบงําในอุตสาหกรรมตาง ๆ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๕)
กา งบประมาณแผ
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กากนําไปใชหนี้ตสําานังชาติ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดินจํานวนมากจะตองถู
(๖) ฝายบริหารลากจูงและผลักดันคนไทยใหเห็นดีงามไปกับฝายบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ซึง่ คนไทยสวนใหญไมเห็นดวย
(๗) ฝายบริหารทาทายการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งรัฐธรรมนูญแหง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชอาณาจักรไทยมุงหวังเพื่อสงเสริมและปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคง
และพัฒนายิง่ ขึน้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินเปนหนังสือ
สัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของรั
ฐสภาหรือไม เปนปญหาการเมืองภายในของประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๒๒๔ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
หลักการนี
ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช ๒๔๗๕
สํา้ไนัดกบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาแหงราชอาณาจั
สํานักกรสยาม
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เปนเวลานาน
ถึง ๖๗ ปแลว หลักการดังกลาวใหรัฐสภามีอํานาจตรวจสอบและถวงดุลฝายบริหารได ซึง่ เปน
หัวใจของรัฐธรรมนูกญา ของทุกประเทศ
นอกจากนี้รัฐบาลหรือฝกาายบริหารอาจใช
นขออางตอรอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัเปกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กับกองทุนการเงินระหวางประเทศวา พันธกรณีที่จะออกกฎหมายตาง ๆ จะตองใหรฐั สภา
เห็นชอบทุ
้ง ขออางทีว่ า ทั้งรัฐบาลไทยและกองทุ
นระหวางประเทศต
สํากนักครังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานันกการเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างไมถือวาหนังสือ
แจงความจํานงเปนสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศนั้นเปนอันตรายอยางยิ่ง เพราะหาก
หนังสือแจงความจํกานงมี
หประเทศไทยตองยกดิกานแดนหรือเปลีสํา่ยนันแปลงเขตอํ
านาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ขอความระบุ
สํานักใงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แหงรัฐแลว ขอตกลงดังกลาวมีผลบังคับทันที ขอถือปฏิบตั ดิ งั กลาวจึงใชไมได
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
กรไทย
๑๔๙ บัญญัติวา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
"สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๘๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตองปฏิบตั หิ นาทีด่ กว ายความซือ่ สัตสํยาสนัจุ กริงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตเพือ่ ประโยชนสว นรวมของปวงชนชาวไทย"
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังนั้นรัฐสภาซึ่งประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจึงมีหนาที่ตองรักษา
ประโยชนสําขนัองปวงชนชาวไทยตามบทบั
ฐธรรมนูญ นายกรัฐกมนตรี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญญัติดังกลสําาวของรั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า และรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังเปนฝายบริหารเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และไดรับแตงตั้งจากรัฐสภา
มีหนาที่บริหารราชการแผ
บผิดชอบและโปรงกใสเพื
สวนรวมของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นดินดวสํยความรั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่อรักษาประโยชน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปวงชนชาวไทย และรักษาผลประโยชนของประเทศชาติเชนกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาชาการและการเงิน
จึงวินจิ ฉัยวา หนังสืกอาแจงความจําสํนงขอรั
บความชวยเหลือทางวิ
ฉบับที่ ๒ ถึงฉบับที่ ๖ เปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ของรัฐธรรมนู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พุทธศักราชสํ๒๕๔๐
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง
ญแหงราชอาณาจักรไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นายมงคล สระฎัณกา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

[รก.๒๕๔๒/๖๓ก/๘๗/๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒]
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จินดา ยงสุนทร ตุลาการศาลรั
ฐธรรมนูสํญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีคํกาวิานิจฉัยของ นายสุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ ๑๑/๒๕๔๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วันที่ ๒๕กพฤษภาคม
๒๕๔๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให
ศาลรัสํฐาธรรมนู
ญพิจารณาวินิจฉัยกวาาหนังสือแจงความจํ
านงขอรับ

ความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วรรคสอง
เปสํานนัหนั
งสือสัญญาที่จะตองไดการับความเห็นสํชอบจากรั
ฐสภาตามมาตราก๒๒๔
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือไม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ความเปนมาและขอเท็จจริง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธานรัฐสภาไดมหี นังสือลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยวา คณะรัฐมนตรีไดใชอํานาจหนาที่ขัดตอมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เนื่องจาก พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎร จํานวน ๑๒๖ คน ไดเขาชื่อกันรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหถอดถอน นายชวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลีกภัย นายกรัฐมนตรี และนายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ออกจากตําแหนง ตามมาตรา ๓๐๔
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยสํพุานัทกธศั
กราช ๒๕๔๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยไดกลาวหาวามีพฤติการณสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังนี้
๑. เมื่อรัฐบาลของ กนายชวน
หลีกสํภัายนักเขงานคณะกรรมการกฤษฎี
ามาบริหารประเทศ ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กาใหความเห็นชอบ
และไดมอบอํานาจใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๘๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลงนามในหนังสือแจกางความจํานงสํ(Letter
of Intent) ขอรับความช
าการและการเงิน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วยเหลือทางวิ
สํานักชงานคณะกรรมการกฤษฎี
จากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund) ซึง่ ทัง้ นายชวน หลีกภัย
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง ยอมรูแ ละ
นายกรัฐสํมนตรี
และนายธารินทร นิมกมานเหมิ
นท รัสํฐามนตรี
วาการกระทรวงการคลั
เขาใจถึงความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ ตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการที่ตองทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นอยางดี แต
สํากนัลักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตามมาตราดังกลาวเป
ปลอยใหมีการออกพระราชกํ
าหนด สํและเสนอร
างพระราช
บัญญัติ ที่กําหนดไวในขอตกลงกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ เขาสูสภาผูแทนราษฎร
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
โดยไมนสําํ าขนัอกตกลงซึ
ง่ ถือวาเปน "หนักงาสือสัญญา" มาขอความเห็
นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา
๒๒๔
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญเสียกอน นอกจากนี้รัฐบาลยังไดใหเหตุผลในการออกพระราชกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากต
างประเทศเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๔๑
ทีม่ ผี ลบังคับใช
ตัง้ แตวนั ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ตอนหนึ่งวา "... โดยที่ประเทศไทยประสบปญหาเศรษฐกิจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตกต่ําอยางรุนแรงเนื่องจากวิกฤตการณทางการเงินโดยตอเนื่อง ซึ่งเปนผลใหรัฐดําเนินมาตรการ
หลายประการเพื่อแกไขวิกฤตดังกลาว เชน การรับพันธกรณีภายใตแผนการขอรับความชวยเหลือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทางการเงินและวิชาการจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ ..." จึงเปนหลักฐานชัดเจนวา
นายชวน หลีกภัย และนายธารินทร นิมมานเหมินท รูดีวาการออกพระราชกําหนดดังกลาวเปนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามพันธกรณีที่มีกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็จากขอตกลงสองฝาย
มิใชการแสดงเจตนาฝายเดียว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. การแกไข หรือออกพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดใด ในขอตกลงกับ
กองทุนการเงิ
นระหวางประเทศกอนจะนํ
นชอบจากรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าขอตกลงนั
สํา้นนักมาขอความเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาฐสภามิใชเกิดขึ้น
เพียงครัง้ เดียว แตไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องตั้งแตหนังสือแจงความจํานงฯ ฉบับที่ ๒ จนถึง
ฉบับที่ ๕ ซึ่งสอใหเกห็านอยางแจงชัสํดานัวากรังานคณะกรรมการกฤษฎี
ฐบาลไมสนใจจะปฏิบกัตาิตามรัฐธรรมนูสํญ
๒๒๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แตอยางใด
๓. การไมนําหนังสืกอาแจงความจําสํนงฯที
่กองทุนการเงินระหวากงประเทศให
ความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
เห็นชอบมาขอความเห็นชอบของรัฐสภากอน โดยอางวาหนังสือแจงความจํานงฯ ฉบับที่ ๑ ซึง่ เปน
หนังสือสัญญาในสมักายรัฐบาลของสํพลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธ ก็กไมา ไดนํามาขอความเห็
นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐสภาเชนกัน นั้น เปนขอแกตวั ทีฟ่ ง ไมขน้ึ
ประธานวุฒิสภาไดกสางคํารองขอดัสํงากล
วไปยังคณะกรรมการปกอางกันและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพื่อดําเนินการไตสวนตามมาตรา ๓๐๕ ประกอบมาตรา ๓๒๑ ของ
รัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวา การไตสวน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เรื่องนี้มสํีปาระเด็
นที่จะตองวินิจฉัยรวมกา๒ ประการ คืสํอานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดใชอํานาจหนาที่ขัดตอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ หรือสํไมานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนู
๒) หากไดใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแลว การกระทํา
สํานันกการกระทํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สอวาจงใจสําหรื
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดังกลาวเป
าโดยมีพฤติการณ
ไม
ประเด็นที่จะตองพิจารณาในเบื้องตนมีวา หนังสือทีร่ ฐั บาลมีไปถึงกองทุน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๘๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การเงินระหวางประเทศเพื
่อขอความช
วยเหลือทางการเงินนั้นกาเปนหนังสือสัสํญาญาที
่จะตองไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม
ในประเด็สํานนันีก้ งานคณะกรรมการกฤษฎี
คณะรัฐมนตรีมีความเห็กานวาเปนอํานาจที
ณะรัฐมนตรีสามารถกระทํ
สํานัก่คงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าได โดยไมตอ ง
ขอความเห็นชอบของรัฐสภา แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๒๖ คนขางตน มีความเห็นวา
ตองไดรับความเห็นกาชอบของรัฐสภาก
น กรณีจึงเปนปญหาโต
อํานาจหนาที่ของ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กาแยงเกี่ยวกับการใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
องคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๒๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญไมเปดสํโอกาสให
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของรัฐธรรมนู
ญ และโดยเหตุที่รัฐธรรมนู
คณะกรรมการปอกงกัา นและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเองได หากแตกําหนดใหองคกรนั้นหรือประธาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่องพรอมความเห็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สําอนังกั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐสภา เปนผูเสนอเรื
นตอศาลรัฐธรรมนูญ กคณะกรรมการป
นและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงไดสงใหประธานรัฐสภาเพื่อเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาลรัฐธรรมนู
ญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยกา
ประธานรัฐสภาเห็นวาปญหาดังกลาวเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เปนการโตแยงเกี่ยกวกัา บอํานาจหนสําาทีนั่ขกององค
กรตาง ๆ ตามรักฐาธรรมนูญ คือสํรัาฐนับาลฝ
ายหนึ่ง
กับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกฝายหนึ่ง และโดยทีข่ ณะนีย้ งั ไมมกี ฎหมายหรือระเบียบใด ๆ
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัง้ ไว
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งในทางความคิด
ที่จะยึดถืสํอาเป
แนวทางในการปฏิบัตกิไาด หากปลอยทิ
อาจกอใหเกิดความขัดกแย
อยางรุนแรงอันอาจสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของประเทศได ดังนัน้ เพื่อเปนการยุติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างองคกร และเป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปญหาขอขัดแยงระหว
นปญหาที่กําลังอยูในความสนใจของประชาชนทั
่วไปดวย
ประธานรัฐสภา จึงไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแหง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เสนอเรื่องพรอมความเห็นเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การรับเรื่องไวพิจารณาวินิจฉัย
มาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญที่ประธานรัฐสภาอางถึงนั้น บัญญัติวา "ในกรณีที่มี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ใหองคกรนั้นหรือประธานรัฐสภา
เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรั
ฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย"
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปญหาเบื้องตนที่ศาลรัฐธรรมนูญจําตองพิจารณาวินิจฉัยมีอยูวา คําขอของ
ประธานรัสําฐนัสภาเป
นไปตามหลักเกณฑ
ในมาตรา ๒๖๖ กของรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาและเงื่อนไขทีสํา่กนัํากหนดไว
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ฐธรรมนูญ
เพื่อที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอํานาจวินิจฉัย หรือไม ในการประชุมเต็มองคคณะของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ปรากฏว
ีการถกเถียงและอภิปกรายกั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าปญหานี
สํานั้ไดกมงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นอยางกวสําางขวางและยาวนาน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ซึ่งตุลาการฯ ไดมีความเห็นแตกแยกกันเปนสองฝาย และในทีส่ ดุ ไดมมี ติดว ยคะแนนเสียง
๗ ตอ ๖สํให
ับเรื่องไวพิจารณาวินิจฉักาย ฝายที่เห็นวสําาศาลรั
ฐธรรมนูญไมมีอํานาจรั
านักรงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บเรื่อง
ไวพิจารณาวินิจฉัย ไดยกเหตุผลขึน้ อางหลายประการ พอสรุปไดดังนี้
ามีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหน
ฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๑)
กา กรณีไมปรากฏว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าที่ขององค
สํากนัรตามรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ซึ่งในที่นี้ไดแกคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เพราะทั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการทําหนังสือ
สัญญาระหว
งประเทศ และรัฐสภาซึก่งามีอํานาจหนาสํทีานั่ในการให
ความเห็นชอบหนั
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งสือสัญญา
ระหวางประเทศตางก็มไิ ดมขี อ สงสัยใด ๆ เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตนในเรื่องหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๘๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แจงความจํานงที่รัฐกบาลมี
การเงินระหวางประเทศ
คณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ไปถึงกองทุ
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทั้งยังไมปรากฏว
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และรัฐสภามีปญหาขัดแยงหรือขอพิพาทระหวางกันในเรื่องดังกลาว องคกรตามรัฐธรรมนูญ
ทั้งสองก็สํมาิไนัดกเงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปนผูรองขอใหประธานรั
งศาลรัฐธรรมนูญแตกาอยางใด คงมี
กาฐสภาเสนอเรื
สํา่อนังไปยั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
แตเพียงสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร จํานวน ๑๒๖ คน เทานั้น ที่เปนผูเสนอเรื่องการถอดถอน
นายกรัฐมนตรีและรักาฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั
ง ซึง่ สมาชิกกาสภาผูแ ทนราษฎรเหล
านีก้ ห็ าได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มีฐานะเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๒) ในการวินิจฉัยกปาญหาที่ประธานรั
สภาเสนอมานั้น ศาลรักฐาธรรมนูญจะตอง
ตีความรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ แตไมมีมาตราใดในรัฐธรรมนูญบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาญญัตินี้ได อีสํกาทันัก้งคํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เปนเรื่องขอให
สํานักศงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มีอํานาจตีความบทบั
ารองของประธานรัฐสภาก็
าลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๖๖ ไมใชเปนเรื่อง
สํานัฐกธรรมนู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาฐธรรมนูรับเรื่องไว
ขอใหศาลรั
ญวินิจฉัยตีความมาตรา
๒๒๔สํวรรคสอง
ดังนัน้ การที่ศาลรั
พิจารณาวินิจฉัย จึงเปนกรณีที่กระทําไปโดยไมชอบดวยอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นอกเหนือคํารองของประธานรั
ฐสภา
(๓) ความเปนมาของเรือ่ งแสดงใหเห็นวาไดมกี ารปฏิบตั ทิ ไ่ี มถกู ตองตาม
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กระบวนการและขั้นตอนที่บัญญัติไวกใานรัฐธรรมนูญสํากล
าวคือ ประธานวุฒิสภาซึกา่งไดรับคํารองขอให
ถอดถอนตามมาตรา ๓๐๓ และ ๓๐๔ ของรัฐธรรมนูญ ไมจําตองสงคํารองใหคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงชาติ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปองกันและปราบปรามการทุ
จริตสํแห
ดําเนินการไตสวนกและคณะกรรมการป
องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติก็ไมมีอํานาจทําขอเสนอแนะใด ๆ ไปยังประธานรัฐสภา ดังนัน้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การกระทําของประธานวุฒิสภาและของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
จึงเปนการกระทําที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒๒ วรรคสอง มิไดบัญญัติใหกระทําได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หากศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไวพิจารณาวินิจฉัยก็เทากับเปนการยอมรับวาการที่ประธานรัฐสภา
สงเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามกระบวนการที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญตั้งแต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เริ่มแรก กลับกลายมาเปนกระบวนการที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ขอโตแยงของตุลสําาการฯฝ
ายเสียงขางนอยตามที่กลาวขางตนสํานันั้นกงานคณะกรรมการกฤษฎี
พิเคราะหแลว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
เห็นวาไมมีน้ําหนักพอที่จะรับฟงได และบางขอก็ตง้ั อยูบ นสมมติฐานทีผ่ ดิ ทัง้ นี้ ดวยเหตุผลดังนี้
(๑) ในประเด็นแรก
วกับอํานาจหนาที่ขององค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คําวา "ปญหาเกี
สํานัก่ยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรตาม
รัฐธรรมนูญ" มิไดหมายความแตเพียงกรณีทม่ี ขี อ สงสัย ขอพิพาท หรือขอโตแยงภายในองคกร
นั้น ๆ หรือขอพิพาท
กิดขึ้นระหวางองคกรตามรั
นเองเทานั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือขอโตแสํยางนัทีก่เงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญสํดาวนัยกั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แตนาจะหมายความรวมถึงกรณีที่องคกรตามรัฐธรรมนูญไดกระทําหรือละเวนการกระทํา
บางสิ่งบางอย
างไป แตเกิดมีบคุ คลหรื
จําเปนตองเปนองคกกรตามรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอองคกรใด สํ(ซึ
านั่งกไมงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ฐธรรมนูญ)
คัดคานวาเปนการใชอํานาจหนาที่เกินขอบเขตหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไวและเสนอความเห็
นนั้นสํตาอนัประธานรั
ฐสภา ซึ่งประธานรั
ในการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภาก็มีดุลสําพินันกิจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พิเคราะหวา มีปญหาเกิดขึ้นจริงที่สมควรใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย หรือไม และกรณี
ตามคํารสํอางนี
็เปนปญหาที่ไดเกิดขึ้นกแล
นัก้กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) จะเห็นไดวามาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญบัญญัติใหสิทธิแกองคกร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๘๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตามรัฐธรรมนูญที่มกีปา ญหาเกี่ยวกัสํบาอํนัากนาจหน
าที่ของตน สงเรืก่อางใหศาลรัฐธรรมนู
ญพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วินจิ ฉัยไดโดยตรงอยูแ ลว โดยไมตองผานประธานรัฐสภาแตอยางไร ดังนัน้ การที่มาตรา ๒๖๖
บัญญัติใสํหาปนัระธานรั
ฐสภาเปนผูเสนอเรื
ญไดดวยนั้น นาจะมิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่องตอศาลรัสํฐาธรรมนู
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาใชเปนการจัดหา
ทางเลือกเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งใหแกองคกรตามรัฐธรรมนูญเปนแน แตนาจะหมายความวา
ประธานรัฐสภาก็มีกสาิทธิหรืออํานาจที
่องใหศาลรัฐธรรมนู
ฉัยดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่จกะเสนอเรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญพิจารณาวิ
สํานันกิจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความริเริ่มของประธานรัฐสภาเอง ไมใชเปนการสงคํารองขอของบุคคลหรือองคกรใด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ของรัฐธรรมนู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภามีอํานาจ
ใหอกี ทอดหนึ
ง่ การตีความมาตรา ๒๖๖
ญในลักษณะที่วาประธานรั
สงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเฉพาะเมื่อมีคํารองขอจากองคกรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ความที่มสํีผาลทํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เทานั้น เห็นวาเปนกการตี
าใหประธานรัฐสภามีฐกานะและบทบาทเป
เสมือน
บุรุษไปรษณียเทานั้น ซึ่งไมนาจะสอดคลองกับเจตนารมณที่แทจริงของรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๖๖ ของรั
สํานัฐกธรรมนู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
(๓) การตีความมาตรา
ญในลักษณะที่รับการองบทบาท
และความรับผิดชอบพิเศษของประธานรัฐสภาในฐานะประมุขขององคกรนิติบัญญัติสูงสุดของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญมาตราสํา๙๑
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศและที่รัฐธรรมนู
วรรคสี่ บัญญัติใหตองวางตนเป
นกลางในการปฏิ
บัติ
หนาที่นั้น นาจะเปนการตีความที่สมเหตุสมผลและสอดคลองกับโครงสรางพื้นฐานของ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รัฐธรรมนูสําญนัฉบั
บปจจุบัน โดยอาจเทีกยาบเคียงไดกบั สํมาตรา
๒๖๒ ของรัฐธรรมนูกญา ที่บัญญัติให
นายกรัฐมนตรีมสี ทิ ธิสง เรือ่ งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติใด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางตอรัฐธรรมนู
สําญ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มีขอความขัดหรือแย
หรือไม นอกจากนี้แลวกามาตรา ๑๙๘ สํก็าบนััญกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญัติวา "ในกรณี
ที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ..... มีปญหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็น
ตอศาลรัฐธรรมนูญ ..... เพื่อพิจารณาวินิจฉัย .....
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหศาลรัฐธรรมนูญ ..... พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
เสนอตามวรรคหนึง่ โดยไมชกั ชา" ดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) เมื่อพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๒ วรรคสอง
และมาตรา ๑๙๘ โดยเทียบเคียงกัสํานนัแล
วจะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญประสงคทสํี่จาะมอบอํ
านาจหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และความรับผิดชอบใหแกประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี และผูตรวจการแผนดิน ตามลําดับ
เปนพิเศษ
่องที่เกี่ยวกับความชอบด
ของการใชอํานาจหนากทีา่ขององคกรตาม
สํานัในเรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วยรัฐธรรมนู
สํานัญ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๖๒ รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๒๖๒ วรรคสอง
และบทบั
ญญัติแหงกฎหมาย กฎกาหรือขอบังคับสําตามมาตรา
๑๙๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จึงเห็นวาประธานรัฐสภามีอํานาจดูแลใหองคกรตามรัฐธรรมนูญใชอํานาจหนาที่ภายในขอบเขต
ที่รัฐธรรมนู
กําหนด ทัง้ นี้ ในความหมายที
่วาหากประธานรั
ฐสภาเห็นเองวากรณี
สํานัญกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ใดมีปญหา
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญใดแลว ก็ยอ มมีดลุ พินจิ ทีจ่ ะสงเรือ่ งพรอม
ความเห็นใหศาลรัฐกธรรมนู
ญพิจารณาวิ
นิจฉัยไดโดยไมจําเปนกตา องมีคํารองขอมาจากองค
กรนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๕) ขอเท็จจริงที่ควรคํานึงถึงอีกประการหนึ่งก็คือ ในการดําเนินกิจการของ
องคกรของรั
ทัง้ หลายองคกรทีก่ ระทํกาาหรือละเวนการกระทํ
าสิง่ หนึง่ สิง่ ใด ยอมเข
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าใจเสมอวาตน
มีอํานาจที่จะกระทําหรือละเวนการกระทําสิ่งนั้นได องคกรตามรัฐธรรมนูญบางองคกรจึงอาจจะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๙๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ไมเห็นความจําเปนกทีา่จะตองสงเรืสํ่อางให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉักยาตามมาตรา ๒๖๖
ฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักของรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดังนัน้ หากจะถือวากรณีดังกลาวไมมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
ดังเชนทีสํอ่ างค
รนัน้ ๆ เขาใจเองแลวกก็า จะเปนการเป
องคกรนั้นปฏิบกัตา ิหรือละเวน
นักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําดนัโอกาสให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
การปฏิบัติอันนอกเหนืออํานาจหนาที่ของตนไดในหลายกรณีดวยกัน ดวยเหตุน้ี การที่
มาตรา ๒๖๖ ของรักฐาธรรมนูญบัญสํญัานัตกิใงานคณะกรรมการกฤษฎี
หประธานรัฐสภามีอํานาจส
ธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งเรื่องใหศสําลรั
านักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วินิจฉัยไดหากเห็นวากรณีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญใด เทากับ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
เปนการจัสําดนัให
มีหลักประกันหรือการตรวจสอบเพิ
่มสํขึานั้นกอีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กทางหนึ่ง เพือ่ ลดชองทางหรื
อโอกาส
ที่องคกรตามรัฐธรรมนูญจะใชอํานาจหนาทีเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวนั่นเอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ที่คณะรัฐสํมนตรี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เมื่อเปนเชนนี้แลว กกรณี
และรัฐสภาซึ่งไมไดมกีขาอพิพาทระหวสํางกั
และกันและ
ไมไดสงเรื่องหรือขอใหประธานรัฐสภาสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จึงไมเปนอุปสรรค
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํา๒๖๖
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตอการทีสํ่ปาระธานรั
ฐสภาจะอาศัยอํานาจตามมาตรา
ของรัฐธรรมนูญดําเนิกานการดังกลาว
ในเมื่อประธานรัฐสภาเห็นเองหรือเห็นดวยกับบุคคลหรือองคกรอื่นใดวากรณีมีปญหาจริงเกี่ยวกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐมนตรี ในสถานการณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อํานาจหนาที่ของคณะรั
เชนวานี้ ศาลรักฐาธรรมนูญ จึงสมควรที
่จะรับเรื่อง
ไวพิจารณาวินิจฉัยตอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาลาการฯฝายเสี
สํานัยกงขงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ
(๖) ความเห็นของตุ
างนอยบางทานที่วาศาลรั
ไมมีอํานาจตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง ดังนัน้ การที่ศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัฐกธรรมนู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รับเรื่องไวพิจารณาวิกานิจฉัยจึงเปนสํการกระทํ
าโดยไมชอบดวยอํกาานาจหนาที่ตามรั
ญ และ
นอกเหนือคํารองของประธานรัฐสภานั้น พิเคราะหแลวเห็นวา เปนขอโตแยงทีไ่ มชอบดวยเหตุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และผลใด ๆ ทัง้ สิน้ ในทางตรงกันขามตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอํานาจวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ที่องคกรนั้นหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธานรัฐสภาเสนอมา และมาตรา ๒๒๔ ของรัฐธรรมนูญก็เปนมาตราที่บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจ
ในการทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศโดยตรงวาเปนอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฝายบริหาร คือ คณะรัฐมนตรี พรอมกับไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ขอความเห็นชอบของรัฐสภาในกรณี
ที่ "หนังสือสัญญาใดมีบทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทยหรื
อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เขตอํานาจแหงรัฐ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา ..." ฉะนั้น
จึงไมอาจมี
สงสัยใด ๆ ไดวาการตีกคาวามมาตรา สํ๒๒๔
ของรัฐธรรมนูญ เปนเรื
สํานัขกอ งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่องที่จําเปน
ตองอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยปริยายในกระบวนการวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ของคณะรัฐมนตรี
หนังสือสัญญาระหวางประเทศ
ทัง้ นี้ โดยไม
จําเปนตองมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ในเรื่องการทํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใหอํานาจนี้ไวโดยเฉพาะแตประการใด
(๗) สําหรับขอโตแกยา งของตุลาการฯฝ
ยเสียงขางนอยทีว่ า ปกญาหาทีเ่ สนอให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมีความเปนมาที่ไมถูกตองตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญจึงกไมา มีอํานาจรับสํไวานัพกิจงานคณะกรรมการกฤษฎี
ารณาวินิจฉัย นั้น พิเคราะห
ที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แลวเห็นวสําานัสิกง่ งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ศาลรัฐธรรมนูญควรจะตองพิจารณาในเรื่องนี้มีเพียงสิ่งเดียว กลาวคือ ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ
คํารองขอของประธานรั
ฐสภาเปนไปตามหลั
กเกณฑสําแนัละเงื
่อนไขที่กําหนดไวในรักาฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๒๖๖ เพียงมาตราเดียว หรือไม ถาประธานรัฐสภาไดดําเนินการโดยถูกตองครบถวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๙๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตามมาตราดังกลาวแล
ฐธรรมนูญก็ยอมมีอกาํานาจหนาที่รับสํเรืานั่อกงไว
พิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วทุกประการ
สํานัศาลรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วินจิ ฉัยได ทัง้ นี้ โดยไมตอ งคํานึงถึงประวัตแิ ละความเปนมาของคํารองขอ วาไดมีการปฏิบัติ
ถูกตองตามกระบวนการของรั
ฐธรรมนู
อไม ซึ่งประเด็นนี้เอง กก็ายงั มีการถกเถียง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญมาตั้งแตตสํนานัหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
โตแยงกันอยูม าก แตศาลรัฐธรรมนูญก็ไมจําเปนตองวินิจฉัย
ก่ ลาวขางตน จึงเห็นกวาาประธานรัฐสภามี
ิทธิตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอาศั
กา ยเหตุและผลตามที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักสงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญเสนอเรื่องที่เปนปญหานี้ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และในทํานอง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เดียวกันสํศาลรั
ฐธรรมนูญก็ชอบที่จะรักาบเรื่องไวพิจารณาวิ
นิจฉัยตอไป
ความเห็น ขอโตแยง และขอเท็จจริงที่เสนอตอศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหลั
กางจากที่ไดมีมสํติาในัหกรงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ับเรื่องไวพิจารณาวินิจกฉัายตอไปแลว ศาลรั
ฐธรรมนูญ
ไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญ เรียกเอกสารและหลักฐานตาง ๆ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่เกี่ยวขสํอางจากรั
ฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั
ง รัสํฐามนตรี
วาการกระทรวงการตกาางประเทศ
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และไดออกนั่งพิจารณาคดีโดยเปดเผย ตลอดจนไดใหโอกาส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูเ กีย่ วของทัง้ สองฝกาายสงเอกสารและแสดงความเห็
นของตนดักางนี้
๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยกาสงเอกสารชีสํ้แาจงสรุ
ปไดวา กอนที่ประเทศไทยจะลงนาม
เขาเปนสมาชกของกองทุนการเงินระหวางประเทศ ซึง่ มีสถานะเปน "องคกรระหวางประเทศ"
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าสัญญาได
สํานัตกาม"ข
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นการเงินระหว
สํานัางประเทศ"
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่มีความสามารถในการทํ
อตกลงวาดวยกองทุ
(Articles of Agreement of The International Monetary Fund) นั้น ไดเคยมีปญ
 หา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอกฎหมายวา การเขาเปนสมาชิกของกองทุนการเงินระหวางประเทศ ตองไดรับความเห็นชอบ
จาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐสภา หรือไม เพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเพราะ (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๔๙๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ใชบังคับขณะนั้นไมมีขอความใดบัญญัติวาการทําหนังสือสัญญาประเภทใดตองขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภาก
ของรัฐธรรมนูญฉบักบาดังกลาว บัญญัสําตนัิใกหงานคณะกรรมการกฤษฎี
รัฐสภาตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อน แตมาตรา
สํานั๗๐
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประชุมรวมกันเพื่อใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงใหความเห็นวา
การเขาเปสํานนัสมาชิ
กของกองทุนดังกลกาาวตองไดรับความเห็
นชอบจากรัฐสภา ตอกมาได
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า มีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง
ของรัฐธรรมนูญฉบักบานี้ บัญญัติวาสํา"พระมหากษั
ตริยทรงไวซึ่งกพระราชอํ
านาจในการทํ
าหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สัญญาสันติภาพ สงบศึก และทําหนังสือสัญญาอื่นกับนานาประเทศ" และในวรรคสอง บัญญัติวา
"หนังสือสํสัาญนักญาใดมี
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตต
ไทยหรื
จะตองออกพระราชบักญาญัติเพื่อใหการ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา" ธนาคารแหงประเทศไทยจึงเสนอ
ความเห็นวา การลงนามเข
าเปนสมาชิ
ของกองทุนการเงินระหว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศ สํเปานันกการลงนามตาม
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ และไมมีกรณีตองเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นไปตามสัสํญาญา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานชอบจาก
จะตองออกพรราชบั
ญญัติเพื่อใหการเป
จึงไมตองไดรับความเห็
รัฐสภา ประเทศไทยจึงไดลงนามเขาเปนสมาชิกกองทุนการเงินระหวางประเทศ เมือ่ วันที่ ๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๙๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พฤษภาคม ๒๔๙๒กาและไดมีการตราพระราชบั
ญญัติใหอํานาจปฏิ
กองทุนการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัติการเกี่ยสําวกั
นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ และพระราชบัญญัติใหอํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการ
เกี่ยวกับสํสิาทนัธิกพงานคณะกรรมการกฤษฎี
ิเศษถอนเงินในกองทุกนาการเงินระหวสําางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๑๔ กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศมีมาตรการใหความชวยเหลือแก
รัฐสมาชิกที่มีปญหาการขาดดุ
ลการชํ
น โดยใหรัฐสมาชิกกทีา ่มีปญหาการขาดดุ
ลการชําระเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากระเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดังกลาวไดใชประโยชนจากทรัพยากรของกองทุนการเงินระหวางประเทศไมวาจะเปน "เงิน" และ/
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือ "สิทสํธิานัพกเิ งานคณะกรรมการกฤษฎี
ศษถอนเงิน" (SpecialกาDrawing Rights
อ SDRs) ในการแกกไาขปญหาทาง
เศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งเปนการขอใชสิทธิตามขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การฐั สมาชิกมีสสํทิ าธินัซกอ้ื งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขอ ๕ มาตรา ๓ (บีก)า (Article V สํSection
๓ (b)) ทีก่ าํ หนดให
เงินตราสกุล
ที่ตนตองการจากกองทุนการเงินระหวางประเทศดวยเงินตราสกุลของตนเอง โดยมีเงือ่ นไขวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐสมาชิกนั้นจะตองซื้อเงินตราของตนคืนไปภายในระยะเวลาที่กําหนด ประเทศไทยเคยมีหนังสือ
แจงความจํานงถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศโดยไมเคยปฏิบตั ใิ นลักษณะทีแ่ สดงวาหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แจงความจํานงดังกลาวเปนหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาแลว ตอมาเมือ่
ประเทศไทยประสบปญหาทางเศรษฐกิจและการเงิน รัฐบาลของ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ไดมมี ติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุมัติใหกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยเจรจาขอความชวยเหลือทางการเงินและ
วิชาการจากกองทุนการเงินระหวาสํงประเทศ
ธนาคารกลางของประเทศตาง ๆสําและสถาบั
นการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในตลาดเงินทุนตางประเทศ เพื่อแกไขปญหาการเงินการคลังการปรับปรุงระบบอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราและการปรั
บปรุงประสิทธิภาพของธนาคารแห
ประเทศไทย คณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไดมมี ติเมือ่
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ อนุมัติหลักการและเงื่อนไขการขอความชวยเหลือจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ โดยมอบหมายให
พิทยะ รัฐมนตรีกวาาการกระทรวงการคลั
ง และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานันายทนง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นายชัยวัฒน วิบลู ยสวัสดิ์ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ลงนามรวมกันในหนังสือแสดง
เจตจํานงฯ
บที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๑๔ สิกงาหาคม ๒๕๔๐
งจากนั้นรัฐบาลของ นายชวน
หลีกภัย
สํานัฉบั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัหลั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ก็ไดมีการเสนอหนังสือแจงความจํานงฯ ฉบับที่ ๒ ถึงฉบับที่ ๖ หนังสือแจงความจํานงแตละฉบับ
จะรายงานความคืบกหน
ญหาเศรษฐกิจและการเงิ
นโยบายและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าในการแกสํไาขป
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นตามที่ไดเคยแจ
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรการไวในฉบับกอนและที่จะดําเนินการตอไป รวมทั้งอาจมีการขอยกเวนไมปฏิบัติตาม
มาตรการใดมาตรการหนึ
่งโดยแสดงเหตุ
จารณาในการอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ผลเพื่อประกอบการพิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กามัติการใช
สิทธิพิเศษในการถอนเงินงวดตอไปของกองทุนการเงินระหวางประเทศดวย หากเหตุผล
ไมเพียงพอหรือไมกไดา แสดงเหตุผสํลานักองทุ
นการเงินระหวางประเทศอาจจะไม
ัติเงินใหได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํอานุนักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒. ฝายผูรอง (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ กับคณะ) ไดชี้แจงและทําคําแถลงการณ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนหนังสํสืาอนัเสนอต
อศาลรัฐธรรมนูญกาสรุปไดวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒.๑ กอนที่ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ จะไดรับการโปรดเกลาฯใหเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่มเขาบริหารประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นายกรัฐมนตรีและเริ
หลังจากการถวายสักาตยปฏิญาณกอสํนเข
รับหนาที่
เมือ่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ นั้น คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
านักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัซึกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นิมมานเหมินท
การบริหสํารจั
การระบบการเงินของประเทศ
(ศปร.)
ง่ แตงตัง้ โดย นายธารินกทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เมือ่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ ไดเสนอรายงานผลการวิเคราะห
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๙๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และวินิจฉัยขอเท็จจริ
วิกฤตทางเศรษฐกิกจา (ผลสอบธนาคารแห
ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางเกี่ยวกับสถานการณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศไทย) เมือ่ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๑ สรุปไดวาเกิดความผิดพลาดเพลี่ยงพล้ําในการ
ดําเนินนโยบายการเงิ
นตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๓
ถึงครึ่งสํแรกของ
พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐบาลของ
พลเอก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ชวลิต ยงใจยุทธ จึงเขามาบริหารประเทศภายหลังจากทีท่ กุ อยางสายไปเสียแลว และไดพยายาม
แกปญ
 หาอยางเต็มกกําาลังโดยทันทีสําแต
ไ็ มสามารถหยุดยัง้ วิกกฤตการณ
ดงั กลาสํวได
ในที่สุดรัฐบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ก็ไดทําหนังสือถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ เมือ่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ เพื่อขอ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นกู (Stand-by
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความชวสํยเหลื
อทางการเงินผานโครงการเงิ
Arrangement) เพืก่อาแกไขปญหา
พื้นฐานสองประการ ไดแก การปรับโครงสรางภาคการเงิน และการลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานับกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อดังกลาว รัสํฐาบาล
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(นับเปนหนังสือแสดงเจตจํ
านง ฉบั
่ ๑) การขอความชวยเหลื
พลเอก ชวลิตฯ กา
มีนโยบายที่จะเขาเร็วออกเร็วดังที่ระบุไวในหนังสือแสดงเจตจํานงดังกลาว "หากสถานการณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทธิการเบิกเงิน
คลี่คลายและกลั
บคืนสูเสถียรภาพไดกเาร็วตามที่คาดการณ
ไว ประเทศไทยจะขอสละสิ
ในครัง้ ตอไป และจะชําระคืนเงินกูกอนกําหนดเวลาตามเงื่อนไข ในขณะเดียวกันหากประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สามารถชําระคืนเงินกูกอนกําหนดให
แกผูใหกูรวมรายอื่น ๆ ภายใตโครงการนี
้ ประเทศไทยก็จะ
ชําระคืนเงินกูกอนกําหนดใหแกกองทุนการเงินระหวางประเทศ อยางนอยในสัดสวนเดียวกัน"
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และเพื่อใหการเปนไปตามขอตกลงหรือพันธกรณีดังกลาวโดยเฉพาะในสวนของการปรับ
โครงสรางภาคการเงิน รัฐบาลไดออกพระราชกําหนด ๖ ฉบับ แตเมื่อรัฐบาลนําพระราชกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังกลาว เขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร ปรากฏวา นายปรีชา สุวรรณทัต ซึง่ เปน
ผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายและเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตยไดหยิบยก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเด็นที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญขึ้นอภิปรายใหความเห็นวา การทีร่ ฐั บาลไทยทําหนังสือแสดง
เจตจํานง ฉบับที่ ๑ ไป และตองมาออกพระราชกํ
าหนด ๖ ฉบับนั้น ถือวาเปสํนาพันักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ธะที่ไดทํากับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
กองทุนการเงินระหวางประเทศ และเปนหนังสือสัญญาในความหมายของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๔
และที่ตองนําความตกลงดั
ฯชอบจากรัฐสภาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งกลาวมาขอความเห็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอนจะออก
พระราชกําหนดก็เพราะเปนการจํากัดขอบเขตอํานาจอธิปไตยในทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้
นายสุรินทร พิศสุวกรรณ
ทนราษฎรพรรคประชาธิ
ก็ไดอภิปราย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า สมาชิกสภาผู
สํานักแงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ปตยเชนเดียสํวกั
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ใหความเห็นวา ขอตกลงที่ทํากับกองทุนการเงินระหวางประเทศประเทศนั้น ขัดตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๔
เพราะเปนหนังสือสัญญาที
ญญัติ (รวมถึกงาพระราชกําหนด)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่จะตองไปออกพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เพื่อใหการเปนไปตามสัญญา ซึ่งตางกับความเห็นของ นายปรีชา สุวรรณทัต ทีว่ า เปนหนังสือ
สัญญาที่มีบทเปลี่ยกนแปลงเขตอํ
าสํนาจแห
งรัฐ (เขตอํานาจอธิปกาไตยในทางเศรษฐกิ
จ) แตรัฐบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พลเอก ชวลิตฯ เห็นวา แมจะถือวาหนังสือแสดงเจตจํานงที่กองทุนการเงินระหวางประเทศ
ใหความเห็
้น เปนหนังสือสัญกญา
ร่ ะบุใหไปออกกฎหมายเพื
อ่ ใหการ
สํานันกชอบนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า แตกไ็ มมสํขี าอ นัความใดที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เปนไปตามสัญญา จึงไมมีประเด็นวาจะขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ หรือไม
ย นายกรัฐมนตรี และนายธาริ
นทร นิสํมามานเหมิ
นท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๒.๒
กา นายชวน หลี
สํากนักภังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดแสดงไวในหลายที่วามีพันธกรณีกับกองทุนการเงินระหวาง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประเทศสํดัานังเช
นในหนังสือแจงความจํกาานง ฉบับที่ สํ๒านัทีกล่ งานคณะกรรมการกฤษฎี
งนามโดย นายธารินทรกานิมมานเหมินท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดระบุวา รัฐบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๙๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ชุดใหมภายใตการนํกาาของ นายชวน
กภัย นายกรัฐมนตรี ให
ิตามพันธกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัหลี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาคํามั่นวาจะปฏิ
สําบนััตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

ที่ไดระบุไวในบันทึกแนวทางการดําเนินนโยบายเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจไทย ๖Memorandum on
สํานัPolicy
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกระหว
งานคณะกรรมการกฤษฎี
Economic
- MEP) ที่ตกลงกักาบกองทุนการเงิ
างประเทศเมื่อวันกทีา่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๔๐ (สมัยรัฐบาลของ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๒.๓
กา เหตุผลที่เปสํนานัเครื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
่องชี้วานายกรัฐมนตรีกแาละรัฐมนตรีวาสํการกระทรวงการคลั
ง กา
รูและเขาใจวาหนังสือแสดงเจตจํานง (สมัยรัฐบาลของ นายชวน หลีกภัย เรียก Letter of Intent
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วา "หนังสือแจงความจํานง") ที่กองทุนการเงินระหวางประเทศใหความเห็นชอบแลว นั้น เปน
ขอตกลงและเปนหนังสือสัญญาในความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ ก็เพราะ ประการแรก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อคราวที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะนําหนังสือแจงความจํานงเขาขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีนั้น ไดระบุไวในหนังสือที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีไปถึงนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อใหเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติวา ".....เจาหนาที่กองทุนการเงินระหวางประเทศไดปรึกษาหารือ
กับกระทรวงการคลังและธนาคารแห
งประเทศไทยในการปรับปรุงแผนปฏิบสํัตาิกนัารในการฟ
นฟู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เศรษฐกิจ และไดรวมกันจัดทําหนังสือแจงความจํานง ....." และประการที่สอง ไดมีการกําหนด
ไวโดยชัดสํแจ
ในหนังสือแจงความจํากนงฉบั
นการเงินระหวางประเทศให
ความ
านักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บที่ ๔ ซึสํ่งากองทุ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เห็นชอบแลวใน Box C วาใหมีการตราพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลมละลาย
ในประเด็นตาง ๆ กหลายประเด็
นสํทัานัง้ ยักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งระบุดว ยวา "รัฐบาลเสนอรั
นชอบภายใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา ฐสภาใหคสํวามเห็
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ (เกณฑปฏิบัติ)" ตอมาในหนังสือแจงความจํานง ฉบับที่ ๕ Box D
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
ซึ่งกองทุสํนาการเงิ
นระหวางประเทศใหกคา วามเห็นชอบแล
ก็ระบุไวเหมือนกับฉบักาบที่ ๔ และ
นายกรัฐมนตรีกไ็ ดมหี นังสือ ที่ นร ๐๒๐๔/๑๑๘๓๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๑ สงราง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักพ.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติลมละลาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พระราชบัญญัติจัดกตัา้งศาลลมละลาย
.... และรางพระราชบั
(ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ไปยังประธานสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บเจาหนาที่
๒.๔ นายกรัฐมนตรีกแา ละรัฐมนตรีสํวาานัการกระทรวงการคลั
งไดตกกลงกั
ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ ทีจ่ ะไมใสตารางเรือ่ งกฎหมายไวในหนังสือแจงความจํานง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ไวในฉบัสํบานัทีก่ งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ฉบับที่ ๖ เหมือนทีกเ่ คยใส
๔ และ ๕ ซึ่งถือเปนเงื่อกานไขที่กองทุนการเงิ
นระหวาง
ประเทศ ถือวาเปนเรื่องสําคัญที่รัฐบาลไทยจะตองนําไปปฏิบัติ แตเพื่อเปนการแกปญหาที่ไมได
กา
สําวนัา กการกระทรวงการคลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ใสไว จึงสํเลีาย่นักงดงานคณะกรรมการกฤษฎี
วยการทําหนังสือลงนามโดยรั
ฐมนตรี
งเมืกอ่า วันที่ ๒ ธันวาคม
๒๕๔๑ วา "นายกรัฐมนตรีไดยืนยันความตั้งใจตอขาพเจาวา ..... เราจะพยายามดําเนินการเพื่อให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎหมายลมละลายไดรบั ความเห็สํนาชอบในสิ
น้ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๒ ...." สํและส
งไปพรอมกับ
หนังสือแจงความจํานงดังกลาว ตอมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผลักดันใหรางกฎหมายลมละลายผานความเห็นชอบของรัฐสภาไดภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๒
คือ กอนที่จะทําหนังสือแสดงเจตนํานงฉบับที่ ๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. คณะรัฐมนตรี (รัฐบาลของ นายชวน หลีกภัย) ไดชี้แจงและเสนอเอกสาร
ประกอบคําชี้แจงสรุปไดวา คณะรัฐมนตรีมีความเขาใจมาโดยตลอดวาหนังสือแสดงเจตจํานง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและทางการเงินที่มีมาถึงขณะนี้ ๗ ฉบับแลวนั้น เปนสิง่ ทีไ่ มตอ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๙๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดําเนินการตามรัฐธรรมนู
เพราะประการแรกกทัา้งฝายไทยและฝ
นการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญมาตราสํา๒๒๔
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากยกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระหวางประเทศไมเคยรู ไมเคยนึก ไมเคยคิด และไมเคยเขาใจเลยวาเปนการทําหนังสือ
สัญญาใดสําๆนักหรื
อความตกลงระหวากงในรู
าหากวาเปนกรณีกาตามรัฐธรรมนูญ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ปแบบใดสําๆนักเพราะถ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๒๒๔ กลาวคือ เปนหนังสือสัญญา กระบวนการทําสนธิสัญญานั้นเปนสิ่งที่รัฐบาลกําหนด
มาตลอดโดยประเพณี
ปแบบตาง ๆ ที่จะให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วิธีการปฏิบสํัตานัิ โดยรู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กระทรวงการต
สํานัางประเทศ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนผูดําเนินการหรือเขามารวมดําเนินการ แตในหนังสือแจงความจํานงทั้ง ๗ ฉบับ กระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การตางประเทศไม
เคยเขามาเกีย่ วขอกางเลย เพราะการไปกู
เงินดังกลาวเปนการกูกาเงินโดยอาศัย
อํานาจตามความในพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านัเกอง
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๓ ซึง่ กระทรวงการคลั
งทําสํได
ประการที่สอง ความหมายของคํ
าวาสํหนั
สือสัญญา
ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ เปนคําทีม่ คี วามหมายกวางทํานองเดียวกับคําวา "สนธิสญ
ั ญา"
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งเวียนนาวาดวย
ตามอนุสสํัญานัญากรุ
งเวียนวาดวยกฎหมายสนธิ
สัญญาสําค.ศ.
๑๙๖๙ และอนุสัญญากรุ
กฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐและองคการระหวางประเทศ หรือระหวางองคการระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ค.ศ. ๑๙๘๖ ซึง่ หมายความถึ
งความตกลงระหว
างประเทศทีท่ กาําขึน้ เปนลายลัสํกาษณ
อกั ษรระหวาง
รัฐตาง ๆ หรือระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศ หรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แตหนังสือสําแจ
นักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งกลาว
และอยูภสํายใต
กฎหมายระหวางประเทศ
ความจํานงมิไดมลี กั ษณะดั
ประการที่สาม การทําหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๒๔ ในทางปฏิบัติฝายบริหารจะเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยพระราชอํสําานาจของพระมหากษั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผูดําเนินการ โดยอาศั
ตริย ดักงานัน้ จึงตองทํสําเป
ประกาศ
พระบรมราชโองการใหใชหนังสือสัญญา โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชโองการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตหนังสือแจงความจํานงมิไดปฏิบตั ดิ งั เชน
ทีก่ ลาวนีเ้ ลย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คําวินิจฉัย
ประธานรัฐสภาไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา การที่รัฐบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดทําหนังสือถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ เพือ่ ขอความชวยเหลือทางการเงินโดยมิไดขอ
ความเห็นชอบของรัฐสภา นั้น คณะรั
ฐมนตรีไดใชอํานาจหนาที่ขัดตอรัฐธรรมนู
ญ มาตรา ๒๒๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วรรคสอง หรือไม มาตรา ๒๒๔ ของรัฐธรรมนูญบัญญัติวา "พระมหากษัตริยท รงไวซง่ึ
พระราชอํสําานันาจในการทํ
าหนังสือสัญกญาสั
ก และสัญญาอื่นกากับนานาประเทศ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นติภาพ สัสํญ
านัญาสงบศึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือกับองคการระหวางประเทศ
ทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรื
อเขตอํสําานันาจแห
งรัฐ หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี"หนั
กา งสือสัญญาใดมี
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา"
โดยทีม่ าตรา ๓ ของรั
ติวา "อํานาจอธิปไตยเป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ สํบัาญนักญังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นของปวงชน
ชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
ตามบทบัญญัติแหงกรัาฐธรรมนูญนีสํ"้ านัมาตรา
๒๒๔ ของรัฐธรรมนู
า พระมหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ จึงหมายความว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กษัตริยทรงใชพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาตาง ๆ กับนานประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศโดยผ
านทางคณะรัฐกมนตรี
ซึ่งเปนสํฝาานัยบริ
หาร และในกรณีทห่ี กนัางสือสัญญาใดมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๙๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การเปนไปตามสัญกญา
ฐมนตรีที่จะตอกงเสนอหนั
งสือสัสํญานัญานั
้นตอรัฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ก็เปนหนาสํทีา่ขนัองคณะรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบดวย
เรื่องที่ประธานรัฐสภาเสนอต
อศาลรั
ญจึงมีประเด็นทีก่จาะตองพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัฐกธรรมนู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
วินจิ ฉัยดังนี้ คือ
านงที่รัฐบาลมีไปถึงกกองทุ
างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๑)
กา หนังสือแจงสํความจํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นการเงินสํระหว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ หรือไม และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาว จะตองไดรับ
(๒) หากเปนหนังสืกอา สัญญาตามรัสํฐานัธรรมนู
ญ มาตรา ๒๒๔ แล
ความเห็นชอบของรัฐสภาตามวรรคสองของมาตราดังกลาว หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีในการวิ
กา นิจฉัยประเด็
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัาในเบื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แรกที่กลาวนี้ เห็นวากสิา่งที่จะตองกระทํ
้องตนก็คือ
คนหาความหมายทีแ่ ทจริงของคําวา "หนังสือสัญญา" ในมาตรา ๒๒๔ ของรัฐธรรมนูญ ซึง่ เปน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาศัพทนี้ไว
คําที่ใชกสํันามาในรั
ฐธรรมนูญฉบับกอกนา ๆ ทุกฉบับ สํโดยไม
ปรากฏวามีการนิยามคํ
ณ ทีใ่ ดเลย แมกระนั้นก็ตาม ก็เปนที่ยอมรับและยึดถือกันมาในวงนักกฎหมายและนักวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งสือสัญญา"สํามีนักคงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทัง้ หลายวา คําวา "หนั
วามหมายที่กวางและครอบคลุ
มไปถึงสํความตกลง
ทุกประเภทที่ประเทศไทยทําขึ้นกับนานาประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศ ไมวา
กา สญ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าใจ
จะมีชื่อเรีสํยานักวกงานคณะกรรมการกฤษฎี
าอยางไรก็ตาม เชน สนธิ
ั ญา อนุสสํัญานัญา
ความตกลง บันทึกความเข
หนังสือแลกเปลีย่ น เปนตน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีประการที
กา
กา งสือสัญญา"สํายนัอกมมี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
่สอง เปสํานนัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่เห็นไดชัดวา คําวา "หนั
ความหมายอยู กา
ในตัวแลววาจะตองเปนสัญญาที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร หรือทําขึ้นในรูปของ "หนังสือ"
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิใชเปนแตเพียงสัญญาที่ทําขึ้นดวยวาจาเทานั้น
ประการที่สาม มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ กลาวถึง "หนังสือสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น" ในความเปนจริงและตามหลักกฎหมาย หนังสือสัญญา
สันติภาพและสัญญาสงบศึกยอมตองเปนหนังสือสัญญาภายใตบังคับของกฎหมายระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเทศเทานั้น จะเปนหนังสือสัญญาภายใตบังคับของกฎหมายภายในของประเทศใดประเทศ
หนึง่ ยอมมิได ฉะนั้น คําวา "สัญญาอื
่น" ที่ปรากฏตอเนื่องจากคําวา "หนังสือสํสัาญนักญาสั
นติภาพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และสัญญาสงบศึก" ในมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง ก็นาจะตองเปนหนังสือสัญญาที่อยูภายใตบังคับ
ของกฎหมายระหว
างประเทศ เชนเดีกยาวกันกับหนังสํสืาอนัสักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญญาสันติภาพ และสัญกญาสงบศึ
ก นั่นเอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
การที่ฝาย พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ กลาวอางวา การตีความคําวาหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๔ ตองหมายความถึ
งความตกลงใด
ๆ ไมวา จะอยูกภ า ายใตกฎหมายระหว
างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรือไม นั้น เปนขออางทีไ่ มสมเหตุสมผล เพราะการตีความเชนนั้นยอมจะทําใหเกิดสถานการณ
ที่แปลกประหลาดขึ
้นมาไดวา ฝายไทยจะต
สือแจงความจํานงเปนกหนั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องถือวาสํหนั
านักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งสือสัญญา
ตามรัฐธรรมนูญของไทย ทัง้ ๆ ที่ "คูสัญญา" คือ กองทุนการเงินระหวางประเทศมิไดถือเชนนั้น
และหนังสือแจงความจํ
ภาพบังคับเปนหนังสือกสัาญญาไดเลยในศาลระหว
างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านงเองก็ไสํมามนัสีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และถึงแมวารัฐธรรมนูญจะเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยก็ตาม ประเทศไทยในฐานะ
ที่เปนรัฐสํตามกฎหมายระหว
างประเทศและเป
นสมาชิ
งคมนานาชาติประเทศหนึ
่ง ก็ยอ ม
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักกของสั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตองอยูภ ายใตบงั คับของกฎหมายระหวางประเทศโดยมิอาจหลีกเลีย่ งไดอยูด ี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๙๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วขางตน จึงอาจสรุปไดกาวา คําวา "หนัสํงาสืนัอกสังานคณะกรรมการกฤษฎี
ญญา"
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีดกวายเหตุผลตามที
สําก่ นัลกางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ มีความหมายอยางกวางเชนเดียวกับคําวา "สนธิสญ
ั ญา" ตามทีม่ ี
นิยามไวสํในอนุ
สัญญากรุงเวียนนาวาดกาวยกฎหมายสนธิ
ัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ดังกนีาค้ อื "สนธิสญ
ั ญา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัสกงานคณะกรรมการกฤษฎี
หมายความถึงความตกลงระหวางประเทศที่กระทําขึ้นระหวางรัฐ เปนลายลักษณอักษรและอยู
ภายใตบงั คับของกฎหมายระหว
าสํงประเทศ
ทัง้ นี้ ไมวาความตกลงนั
นเอกสาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้นจะกระทํ
สําานัเป
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ฉบับเดียว สองฉบับ หรือหลายฉบับ ซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกัน และไมวาจะมีชื่อเรียกเฉพาะเปนอยางใด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศหรือ
ก็ตาม" และอนุ
สัญญากรุงเวียนนาวากดาวยสนธิสัญญาระหว
างรัฐและองคการระหว
ระหวางองคการระหวางประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖ ก็ไดขยายคํานิยามนีใ้ หครอบคลุมไปถึงกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัาขึก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความตกลงระหวางประเทศที
่กระทํ
ระหวางรัฐและองคการระหว
างประเทศหรื
อระหวาง
องคการระหวางประเทศดวยกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ตามมาตรา
สํานัก๒๒๔
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งความตกลง
ในเมือ่ "หนังสือสัญกญา"
ของรัฐธรรมนูญ หมายถึ
ในรูปของหนังสือทีอ่ ยูภ ายใตบงั คับของกฎหมายระหวางประเทศในทํานองเดียวกับ "สนธิสญ
ั ญา"
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาทั้งสองฉบับที่อางถึง ขั้นตอไปจึงตองพิจารณาวาหนังสือแจงความจํานง กา
ที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศนั้น มีลกั ษณะของความเปน "หนังสือสัญญา" หรือ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
"สนธิสญ
ั สํญา"
ตามความหมายดังกลกาาว หรือไม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามกฎหมายระหวางประเทศและอนุสัญญากรุงเวียนนาที่อางถึง ซึง่ เปนทีย่ อมรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กันวาเปนประมวลกฎหมายจารี
ตสํประเพณี
เกี่ยวกับสนธิสัญญาในบทบั
ญญัตสํิหาลายมาตราด
วยกัน
ลักษณะของความเปนสนธิสัญญามีองคประกอบอยู ๔ ประการ คือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) เปนความตกลงที่ทําขึ้นระหวางรัฐดวยกัน หรือระหวางรัฐกับองคการ
ระหวางประเทศ หรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกันเอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ทําขึน้ ในรูปของหนังสือ คือเปนลายลักษณอักษร
(๓) คูภ าคีมเี จตนากอใหเกิดสิทธิและพันธกรณีทางกฎหมายหรือนิตสิ มั พันธ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระหวางกัน และ
(๔) อยูภ ายใตบสํงั าคันับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของกฎหมายระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา ชื่อของ "หนังสือแจงความจํานง"
แตโดยลํสําาพันังกแล
ว มิอาจเปนเครื่องบกงาชี้ไดวา หนังสืสํอานันัก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
มีสถานภาพเปนหนังสืกอาสัญญาตาม
งานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๒๒๔ ของรัฐธรรมนูญ หรือไม สิ่งที่จําเปนตองพิจารณาตรวจสอบก็คือ เนื้อหาและสาระ
ของหนังสือแจงความจํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือแจงความจํานงฉบับแรกที่รัฐบาล พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ มีไปถึง
กองทุนการเงิ
นระหวางประเทศ เมือ่ กวัานที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๔๐ มีเนื้อหาสาระเป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานการแจงถึง
แผนการ นโยบาย และมาตรการตาง ๆ ที่รัฐบาลตั้งใจหรือมีความจํานงที่จะดําเนินการเพื่อแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิกจา การเงิน และการคลั
งทีไ่ ดเกิดขึน้ โดยคณะกรรมการบริ
น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํหานัารของกองทุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การเงินระหวางประเทศจะนําหนังสือแจงความจํานงมาประกอบการพิจารณาอนุมัติ "การถอนเงิน"
(ซึ่งเปนการซื
้อเงินตราสกุลที่ตองการด
ภายในกรอบของข
อตกลง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วยเงินตราสกุ
สํานัลกของตนเอง)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๙๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บที่ ๒ ถึงฉบับที่ ๖กาที่รัฐบาลของสํนายชวน
หลีกภัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหนั
กางสือแจงความจํ
สํานัากนงฉบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เสนอไปแตละฉบับก็มีสาระเปนการรายงานสถานการณทางเศรษฐกิจ การเงินการคลัง และ
ผลความคื
าในการแกไขปญหาเศรษฐกิ
จ การเงิ
ง ตามที่ไดแกจางนโยบาย แผนการ
สําบนักหน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานนักและการคลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
และมาตรการไวในฉบับกอน พรอมกับกลาวถึงนโยบาย แผนการ และมาตรการที่จะดําเนินการ
ตอไป นอกจากนั้นกแล
านงบางฉบับยังไดกกาลาวถึงแผนการที
ะตรากฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ว หนังสือแจ
สํางนัความจํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่จงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขึน้ ใหม เพื่อขจัดปญหาและอุปสรรคบางประการอันเปนตนเหตุของวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและ
กา ่อมั่นในเศรษฐกิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การเงินทีสํ่ไาดนัเกกิงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดขึ้น และเพื่อนําความเชื
จของไทยกลับคืนมา เชกาน การแกไข
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว การปฏิรูปกฎหมายลมละลาย การแปรรูป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐวิสาหกิจ เปนตนกาเมื่อวิเคราะหสํเานืนั้อกหาและสาระของหนั
งสือกาแจงความจํานงฉบั
ที่ ๑
ถึงฉบับที่ ๖ แลว เห็นวามีลักษณะเปนการดําเนินการฝายเดียวของรัฐบาลไทยเพื่อขอใชสิทธิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัก่เปงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทรัพยากรทัว่ ไป
ถอนเงินสํจากกองทุ
นการเงินระหวางประเทศในฐานะที
นรัฐสมาชิก มีสทิ ธิขอใช
ภายในกรอบของขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ ขอ ๕ มาตรา ๓ (บี) และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาถอยคําหรือขสํอานัความใดในหนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านงที่บงชีสํ้วาาเป
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไมปรากฏวามีการใช
งสือแจงความจํ
การทําคําเสนอ
เพื่อใหกองทุนการเงินระหวางประเทศ สนองตอบในรูปของสัญญาหรือความตกลง หนังสือ
สํานัากนงแต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งควบคูไปกับ
แจงความจํ
ละฉบับดังกลาวไดกลา งนามโดยรัฐสํมนตรี
วาการกระทรวงการคลั
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งกองทุนการเงินระหวางประเทศก็ไมไดเคยตอบรับหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านีเ้ ลย เพียสํงแต
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตอบสนองหนังสือเหล
ไดออกแถลงการณตอกสาธารณชนว
าคณะกรรมการบริ
หาร
ของกองทุนการเงินระหวางประเทศไดอนุมัติใหรัฐบาลไทยถอนเงินงวดใด เมือ่ ไร และในจํานวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เทาไรเทานั้น การปฏิบัติของกองทุนการเงินระหวางประเทศตอหนังสือแสดงความจํานงจาก
รัฐบาลไทย จึงไมเปนการตอบสนองในลักษณะที่จะกอใหเกิดความตกลงหรือสัญญาใด ๆ ดังเชน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความตกลงทีเ่ กิดจากการแลกเปลีย่ นหนังสือระหวางกัน เปนตน อีกทั้งไมปรากฏขอความ
ในหนังสือแจงความจํานงเลยวา เมื่อรัฐบาลไทยปฏิบัติถูกตองตามเกณฑปฏิบัติหรือเงื่อนไข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใดแลว กองทุนการเงินระหวางประเทศก็จะมีพันธกรณีที่ตองอนุมัติเงินกู
ประการที่สอง ลัสํกาษณะอั
นสําคัญยิง่ ของความเปน "หนังสือสํสัาญนัญา"
หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
"สนธิสญ
ั ญา" ตามกฎหมายระหวางประเทศ ก็คอื คูภ าคีจะตองมีเจตนาทีจ่ ะกอใหเกิดสิทธิและ
พันธกรณีสําตนัามกฎหมายระหว
างกัน เมื
ของรัฐบาลไทยในการทํกาาหนังสือ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่อพิจารณาถึสํงทานัากทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
แจงความจํานงไปยังกองทุนการเงินระหวางประเทศแลว จะเห็นวารัฐบาลในขณะนั้น (ไมวาจะเปน
รัฐบาลของ พลเอกกาชวลิต ยงใจยุสํทาธนักก็งานคณะกรรมการกฤษฎี
ดี หรือรัฐบาลของ นายชวน
ไมเคยคิดและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หลีกภัย สํก็าดนัี)กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไมเคยเขาใจเลยวา เปนการทําหนังสือสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศใด ๆ สวนฝาย
ที่โตแยงสํวาานัหนั
งสือแจงความจํานงเปกนาหนังสือสัญญาก็
ูเหมือนจะมีแตเพียงฝากยค
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
า านในขณะนั้น
เพียงฝายเดียวเทานัน้ (ไมวาจะเปนพรรคการเมืองใดก็ตาม)
นการเงินระหวางประเทศก็
วกัน คือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีสํากหรั
า บทาทีของกองทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เปนไปเชนสําเดีนักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไมเคยถือหรือมีเจตนาที่จะใหหนังสือแจงความจํานงมีสถานะเปนความตกลงระหวางรัฐบาล
กับกองทุสํนานัการเงิ
นระหวางประเทศ โดยคณะกรรมการบริ
หารของกองทุนการเงิกานระหวางประเทศ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไดเคยมีมติท่ี ๖๐๕๖-(๗๙/๓๘) มานานแลวถึง ๒๐ ป เมือ่ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ วา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๙๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

"แผนการใหความชกวายเหลือ (Stand-by
Arrangement) ไมกใาชความตกลงระหว
งประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดังนัน้ จึงควรหลีกเลี่ยงการใชภาษาที่มีนัยสอวาเปนการผูกพันทางสัญญา ทั้งในแผนการให
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านง" นอกจากนั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความชวสํยเหลื
อและในหนังสือแจงความจํ
้นแลว ฝายกฎหมายของกองทุ
นการเงิน
ระหวางประเทศยังไดมหี นังสือชีแ้ จงเกีย่ วกับลักษณะของหนังสือแจงความจํานงและแผนการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําเนักิกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ใหความชวยเหลือ กสรุา ปไดวา หนัสํงาสืนัอกแจ
งความจํานงและภาคผนวกมิ
ไดกอให
พันธะผูกพัน
ทางกฎหมายระหวางกองทุนกับสมาชิก แตเปนการแสดงถึงความตัง้ ใจของสมาชิกเกีย่ วกับ
สํา่งนัสมาชิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
โครงการซึ
กขอความชวยเหลืกอาทางการเงินจากกองทุ
นเพื่อสนับสนุนในทํกาานองเดียวกัน
การที่กองทุนอนุมัติแผนการใหความชวยเหลือแกรัฐสมาชิกใด ก็ไมไดกอใหเกิดพันธกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อื่นใดทางกฎหมายแก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามสัญญาหรือพันกธกรณี
สมาชิกที่จะตกอางไปดําเนินการตามโครงการ
ที่ระบุไวในหนังสือแจงความจํานง และการที่สมาชิกละเวนการปฏิบัติตามโครงการดังกลาว ก็มไิ ด
สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าดวยกองทุ
สํานันกการเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนการละเมิ
พันธกรณีภายใตขอตกลงว
นระหวางประเทศกาหรือพันธกรณี
ระหวางประเทศใดกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ อันจะเปนเหตุใหมีการ "ลงโทษ" ภายใต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอตกลงดังกลาวได
ที่กลาวมานี้ ฝายพรรคความหวังใหมไดโตแยงวาเปนเพียงความเห็นของกองทุน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเงินระหวางประเทศเทานั้น ทัง้ นี้ คงจะหมายความวาพรรคฯ เห็นวาเปนขอกลาวอางทีไ่ มมี
น้ําหนัก แตอันที่จริงแลวคําอธิบายของกองทุนการเงินระหวางประเทศเปนคําชี้แจงของผูที่เปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนึง่ ใน "คูกรณี" ซึ่งกฎหมายระหวางประเทศถือวาเปนปจจัยที่สําคัญและมีน้ําหนักมากในการ
แสดงเจตนาอันแทจริงของผูท เ่ี กีย่ วของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรุปไดวา ทั้งรัฐบาลไทยและกองทุนการเงินระหวางประเทศตางก็ไมมีเจตนาให
"แผนการใหความชวยเหลือ" และสํา"หนั
งสือแจงความจํานง" กอใหเกิดสิทธิแสํละพั
นธกรณีตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎหมาย ระหวางรัฐบาลกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ ดังนัน้ กรณีจึงขาดองคประกอบ
ของความเป
หนังสือสัญญาหรือสนธิกาสัญญาที่สําคัสํญาอีนักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประการหนึ่งไป
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เพื่อสนับสนุนความเห็นที่วา หนังสือแจงความจํานงตองถือวาเปนหนังสือสัญญา
ตามมาตรา ๒๒๔ ของรั
กสภาผูแ ทนราษฎรพรรคความหวั
งสํใหม
ไดหยิบยก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ
สํานัสมาชิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เหตุผลขึน้ อางอิงหลายประการ ซึง่ จะไดวนิ จิ ฉัยดังตอไปนี้
ประการแรก สมาชิกกาสภาผูแทนราษฎรกลุ
มนี้กลาวอางวา หนักงาสือแจงความจํานง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มิใชเปนการดําเนินการฝายเดียว แตเปนการบรรลุถึงความตกลงอันเปนผลมาจากการเจรจา
ตอรองระหวางรัฐบาลไทยกั
บเจาสํหน
่ของกองทุนการเงินระหว
แลวเห็นวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านัากทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศ สํพิาเนัคราะห
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เรื่องการเจรจาตอรองที่กลาวนั้น เปนความจริงทีม่ อิ าจปฏิเสธได เพราะนโยบาย แผนปฏิบัติการ
และมาตรการต
าง ๆ เปนเรื่องที่กองทุ
นผูกําหนดหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานการเงินระหว
สํานัากงประเทศเป
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อแนะนําให
รัฐบาลไทยดําเนินการเนื่องจากรัฐบาลไทยเปนฝายขอความชวยเหลือทางวิชาการจากกองทุน
การเงินระหวางประเทศ
วามเชี่ยวชาญและประสบการณ
ในการแก
ขปญหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ซึ่งถือกันสํวาานัมีกคงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักไงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เศรษฐกิจ การเงินและการคลังใหแกประเทศสมาชิกตาง ๆ เปนผลสําเร็จมาแลวหลายประเทศ
นักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
แตขอ เท็สํจาจริ
นีไ้ มอาจมีผลทําใหหนักงาสือแจงความจํสําานันงซึ
ง่ เปนเอกสารฝายเดียกวและลงนามโดย
ฝายไทยฝายเดียว แปลงสภาพไปเปนความตกลงสองฝายไดแตอยางใด ฉะนั้น เหตุผลของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๐๐ -

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที
่กลาวอสําางในประเด็
นนี้จึงฟงไมขึ้นกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประการที่สอง ไดมีการกลาวอางดวยวา หนังสือแจงความจํานงบางฉบับ
โดยเฉพาะอย
างยิง่ ฉบับที่ ๕ มีการระบุ
าเปนตารางไว
อยาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไวโดยชัดแจ
สํางนัในภาคผนวกโดยทํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ชัดเจนวาจะมีการออกพระราชกําหนดหรือพระราชบัญญัติอะไร หรือจะมีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายอะไร ในวักนาทีเ่ ทาใด เชนสําการออกพระราชบั
ญญัติแกกาไขเพิ่มเติมกฎหมายล
มละลาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การแกไขประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ วาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว โดยระบุวา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตองมีเนืสํ้อาหาอะไรบ
าง และการแกไขประมวลกฎหมายที
่ดิน และพระราชบัญญักาติอาคารชุด เปนตน
ดังนัน้ ตามความเห็นของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรพรรคความหวังใหม กรณีจึงตองดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักเนื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐธรรมนูญ มาตรากา๒๒๔ วรรคสอง
่องจากจะตองออกพระราชกํ
าหนดหรืสําอนัพระราชบั
ญญัติ
เพื่อใหการเปนไปตามสัญญา ฉะนั้น หนังสือแจงความจํานงจึงตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
สํายนัการตั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง้ แตตน
ขอโตแยสํงานีนั้พกิจงานคณะกรรมการกฤษฎี
ารณาแลวเห็นวา เปนกขาอโตแยงทีอ่ าศั
ง้ สมมติฐานทีผ่ ดิ มาตั
 วา
หนังสือแจงความจํานงเปน "หนังสือสัญญา" ตามความหมายของรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําเนัปกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อยางแนชัดแลว แตกคา วามจริงหาได
เชนนั้นไม เพราะ "ขอกกฎหมาย"
หรือสํา"เกณฑ
ปฏิบัติ"
ที่กองทุนการเงินระหวางประเทศกําหนดไวนั้น ไมมสี ภาพบังคับในทางกฎหมาย กลาวคือ หาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอเกณฑปฏิบสํัตาิดนักังกล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ตาม กรณีก็จะ
รัฐบาลไทยไม
ปฏิบัติตามขอผูกพันหรื
าวไมวาจะดวยเหตุใกดก็
ไมถือวาเปนการละเมิดสัญญาหรือความตกลงใด ๆ เลยตามทีไ่ ดชแ้ี จงมาแลว การทีห่ นังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยวระบุวารัฐสํบาลไทย
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แจงความจํานงฝายเดี
จะดําเนินการตรากฎหมายใดบางยอมไมมีผลทําใหหนังสือแจงความจํานงฝายเดียวนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กลับกลายเปนความตกลงสองฝายขึน้ มาไดในเมือ่ ไมมขี อ ผูกพันตามกฎหมายใหรฐั บาลไทย
ตองดําเนินการตามที่ไดแจงไวแตอยางไร อนึ่ง เห็นวา จะตองคํานึงถึงเหตุผลและหลักการที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แทจริงอันเปนที่มาของมาตรา ๒๒๔ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ในสวนที่เกี่ยวกับหนังสือสัญญา
ที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่ออนุวัติการวาการทําความตกลงระหวางประเทศเปนอํานาจของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฝายบริหาร แตถาการปฏิบัติตามความตกลงหรือหนังสือสัญญาจําเปนตองไดรับความรวมมือ
จากรัฐสภา เชน ในการตราพระราชบั
ญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญาดวยแล
ว ก็ยอมเปนการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สมควรและถูกตองที่จะเปดโอกาสใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบเสียกอน ทัง้ นี้ จะเปนการ
ปองกันหรื
ดปากมิใหรัฐสภาปฏิเสธไม
ญญัติที่จําเปนกได
สําอนักปงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยอมผานร
สําานังพระราชบั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ในภายหลัง
เพราะหากรัฐสภาเกิดปฏิเสธไมยอมผานรางพระราชบัญญัติดังกลาวก็จะมีผลทําใหรัฐบาลไทย
ตองละเมิดหนังสือกสัาญญาหรือความจํ
นงมิได ดังนัน้ จึงไมเปกนาการผิดหลักการใดที
่จะกลาววา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ถาหนังสือแจงความจํานงมิไดกอ ใหเกิดพันธกรณีทางกฎหมายทีจ่ ะตองอาศัยความรวมมือของ
รัฐสภาแลสําวนักก็งานคณะกรรมการกฤษฎี
ไมจําเปนที่จะตองขอความเห็
สภาเปนการลวงหนา กและในกรณี
เชนวานี้
กา นชอบของรั
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
รัฐสภาก็ยอมจะมีความเปนอิสระที่จะตราหรือไมตราพระราชบัญญัติขึ้นโดยจะไมมีปญหาเกี่ยวกับ
การละเมิดพันธกรณี
างประเทศ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาใด ๆ ตามกฎหมายระหว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประการที่สาม ไดมกี ารแสดงความเห็นวา หากหนังสือแจงความจํานงไมเปน
หนังสือสัสํญานัญาที
ม่ สี ภาพบังคับตามกฎหมายแล
ว รัสํฐาบาลไทยก็
ยอ มจะปฏิเสธไมกยา อมใชคนื เงินกู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ไดยืมมาจากกองทุนการเงินระหวางประเทศไดเชนกัน พิจารณาแลวเห็นวา ผูท แ่ี สดงความเห็น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๐๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เชนวานี้มีความเขากใจคลาดเคลื
่อนเกี
วกับกระบวนการขอความช
นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัก่ยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วยเหลือทางการเงิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐสมาชิกตอกองทุนการเงินระหวางประเทศ คือ มีความเขาใจผิดวาหนังสือแจงความจํานงเปน
หนังสือขอกู
มื เงิน แตในความเปนจริ
งความจํานงเปนการดํากเนิ
สํานัยกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางแลว หนังสืสํอาแจ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นการของ
รัฐสภาชิด เพือ่ ขอใชสทิ ธิทต่ี นมีอยูก อ นแลวในฐานะรัฐสมาชิกภายใตขอ ตกลงวาดวยกองทุน
การเงินระหวางประเทศ
วกันก็ไดกําหนดพันธกรณี
ดวย และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ซึ่งในขณะเดี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ของรัฐสมาชิ
สํากนัไว
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พันธกรณีขอหนึ่งในเรื่องนี้ก็คือ การชําระคืนเงินกูโดยการซื้อเงินสกุลไทยกลับคืนมาจากกองทุน
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
การเงินระหว
งประเทศนั่นเอง ฉะนัก้นา การที่หนังสืสํอาแจ
ความจํานงไมเปน "หนักางสือสัญญา" ตาม
กฎหมายจึงมิไดหมายความวารัฐบาลไทยไมมพี นั ธกรณีทจ่ี ะชําระเงินคืนตาม "ขอตกลงวาดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาางประเทศ" สํทีา่ปนัระเทศไทยเป
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กองทุนการเงินระหว
นภาคีมาตัก้งาแตวันที่ ๓ พฤษภาคม
๒๕๔๒
และมีพระราชบัญญัติรองรับการดําเนินการของรัฐบาลไทยในเรื่องนี้ไวดวย ซึง่ ไดแก พระราช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า นการเงิสํนาระหว
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และพระราช
บัญญัติใสํหาอนัํากนาจปฏิ
บัติการเกี่ยวกับกกองทุ
างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔
บัญญัติใหอํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พ.ศ. ๒๕๑๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเงินระหวางประเทศ
นอกจากนี้ ยังไดมีการแสดงความเห็นในทํานองที่วา การพิจารณาวินิจฉัยวา
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนังสือแจงความจํานงจะตองไดรับความเห็
นชอบของรั
ฐสภา หรือไม นั้น เปนกเรืา ่องที่จะอาศัย
หลักกฎหมายแตเพียงอยางเดียวไมได แตควรจะตองคํานึงถึงหลักรัฐศาสตรควบคูกันไปดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นวา การวินสําิจนัฉักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งศาลรัฐธรรมนู
สํานัญกงานคณะกรรมการกฤษฎี
เรื่องนี้พิจารณาแลวกเห็
ปญหาใด ๆ ที่เสนอมายั
ศาลรัฐธรรมนูญ กา
จําเปนตองตีความและปรับใชบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อันเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายสูงสุด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของประเทศเพียงอยางเดียวกอน ซึ่งบทบัญญัติเหลานี้ก็มีที่มาจากทฤษฎีและหลักรัฐศาสตร
อยูแ ลว การที่จะใหนําหลักรัฐศาสตรมาใชกับคดี ซึง่ มีบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีช่ ดั เจน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ครอบคลุมอยู ก็เทากับเปนการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันจะนําไปสูการ
โตแยงไดโดยไมมที ส่ี น้ิ สุด ฉะนั้น การใชหลักรัฐศาสตรมาประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จึงควรจํากัดแตเพียงกรณีที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไมมีความชัดเจนเพียงพอ หรือมี
ความหมายไดหลายทางเทานั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อาศัยเหตุและผลตามทีก่ ลาวขางตน จึงวินจิ ฉัยวา หนังสือแจงความจํานงขอรับ
ความชวสํยเหลื
อทางวิชาการและการเงิกานที่รัฐบาลมีไสํปถึ
นการเงินระหวางประเทศ
ไมเปน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความตกลงระหวางประเทศ จึงไมมีสถานภาพเปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔
เมื่อเปนเชนนี้ กรณีกจาึงไมมีปญหาที
องวินิจฉัยตอไปวา หนักางสือแจงความจํสําานันงดั
งกลาวจะตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํา่จนัะต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามวรรคสองของมาตราดังกลาว หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายสุจินดา ยงสุนทร
ญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตุกลาาการศาลรัฐธรรมนู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๒]สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
[รก.๒๕๔๒/๖๓ก/๑๐๗/๑๙
กรกฎาคม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๐๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทย ธีรพงษ ตุลาการศาลรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกคําาวินิจฉัยของสํนายสุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูสํญานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ ๑๑/๒๕๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
วันที่ ๒๕กพฤษภาคม
๒๕๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เรื่อง คณะรัฐมนตรีกาใชอํานาจหนสําาทีนั่ขกัดงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรากา๒๒๔ วรรคสอง
อไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประธานรัฐสภายื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติขอใหประธานรัฐสภาเสนอความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วินจิ ฉัยวา หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินที่รัฐบาลมีไปถึง
กองทุนการเงินระหวางประเทศเปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํสําารนัอกงสรุ
ปไดวา พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ผูสํนาํานัฝกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ยคาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
ในสภาผูแทนราษฎรและคณะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๒๖ คน อันเปนจํานวน
ไมนอ ยกว
ง่ ในสีข่ องจํานวนสมาชิกากทัง้ หมดทีม่ สํอี ายูนัข กองสภาผู
แ ทนราษฎรไดกเขาาชือ่ รองขอตอ
สําานัหนึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ประธานวุฒิสภา เพื่อใหถอดถอนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกจาก
ตําแหนงตามรัฐธรรมนู
โดยกลาวหาวามีพฤติกกา ารณสอวาจงใจใช
ํานาจหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ มาตราสํ๓๐๔
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง เนื่องจากรัฐบาลไดทําหนังสือถึงกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศเพื
อ่ ขอความชวยเหลืกาอทางการเงินสํโดยมิ
ไดขอความเห็นชอบของรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภา
ประธานวุฒิสภาจึงสงคํารองขอดังกลาวไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเพื่อดําเนินกการไต
สวนตามรั
ธรรมนูญ มาตรา ๓๐๕กาประกอบมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั๓๒๒
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดพิจารณาแลวเห็นวาการไตสวนเรื่องนี้
มีประเด็สํนาทีนั่จกะต
องวินิจฉัยรวมสองประเด็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น คือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑. นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดใชอํานาจหนาที่ขัดตอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญหรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนู
๒. หากไดใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแลวการกระทํา
สํานันกการกระทํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สอวาจงใจหรื
สํานัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดังกลาวเป
าโดยมีพฤติการณ
ไม
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวา ประเด็น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้องตนมีวาสํหนั
านักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นการเงินระหว
สํานัางประเทศเพื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่จะตองพิจารณาในเบื
สือที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุ
่อขอ
ความชวยเหลือทางการเงินนัน้ เปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตาม
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งแบงเปน
รัฐธรรมนูสําญนักมาตรา
๒๒๔ วรรคสองกาหรือไม ซึ่งในประเด็
นนี้ไดมีความเห็นขัดกแย
สองฝาย คือ ฝายแรกไดแกคณะรัฐมนตรีมีความเห็นวาเปนอํานาจที่คณะรัฐมนตรี สามารถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งไดแกสมาชิ
สํากนัสภาผู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กระทําไดโดยไมตอ กงขอความเห็
นสํชอบของรั
ฐสภา และอีกฝายหนึ
แทนราษฎร
จํานวน ๑๒๖ คน มีความเห็นวาตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําบนัการใช
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรตาง ๆ ตาม
กรณีจึงเปนปญหาขกอา โตแยงเกี่ยวกั
อํานาจหนาที่ขององค
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๐๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และผุมีสิทธิที่จะเสนอให
ญพิจารณาวินิจฉัยได กคืาอ องคกรที่เกิสํดาปนักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
หาขอโตแยง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ศาลรัฐธรรมนู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรือประธานรัฐสภาเทานั้น คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจึงมีมติ
ใหสงปญสํหาดั
งกลาวมายังประธานรัฐกสภาเพื
่อใหเสนอเรื
่องพรอมความเห็นตอกศาลรั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ฐสภาได
ารณาแลวเห็นวา ปญหาดั
แยงเกี่ยวกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีประธานรั
กา
สํานัพกิจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งกลาวเปนการโต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ คือ รัฐบาลฝายหนึ่งและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สํานั่ง กดังานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อีกฝายหนึ
งนัน้ เพื่อเปนการยุติปกญา หาขอขัดแยสํงาระหว
างองคกร อาศัยอํานาจตามบทบั
ญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ จึงขอเสนอเรื่องพรอมความเห็นดังกลาวมาเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาวินิจฉัย กา
ประธานรัฐสภาไดพิจารณาแลวเห็นวา ปญหาดังกลาวเปนการโตแยงเกี่ยวกับ
สําานัทีก่ขงานคณะกรรมการกฤษฎี
อํานาจหน
ององคกรตาง ๆ ตามรักาฐธรรมนูญ คืสํอานัรักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
บาลฝายหนึ่งและสมาชิกากสภาผูแทนราษฎร
อีกฝายหนึ่ง ดังนัน้ เพื่อเปนการยุติปญหาขอขัดแยงระหวางองคกร อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๖๖ จึงสํขอเสนอเรื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา
่องพรอมความเห็กนาดังกลาวมาเพืสํ่อานัใหกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ
พิเคราะหแลวเห็นวกาา การที่ประธานรั
สภายื่นคํารองขอใหศาลรั
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องดังกลาวโดยอาศัยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ โดยประธานรัฐสภาเห็นวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แยงเกี่ยสํวกัานับกอํงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กรณีดังกลาว เปนการโต
านาจหนาที่ขององคกกรตา าง ๆ ตามรัฐสํธรรมนู
ญ คือ
รัฐบาลฝายหนึ่งและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกฝายหนึ่งนั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ บัญญัติวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
"ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ใหองคกรนั้นหรือ
ประธานรัฐสภา เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย" จะเห็นไดวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามมาตรา ๒๖๖ นี้ ไดกําหนดหลักเกณฑไว ๒ ประการคือ
๑. ผูมีสิทธิเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย คือ องคกรตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐธรรมนูญหรือประธานรัฐสภา และ
๒. เรื่องที่เสนอนัสํา้นนัจะต
องเปนกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหน
าที่ขององคกรนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อประธานรัฐสภาเปนผูเสนอเรื่องนี้ตอศาลรัฐธรรมนูญ จึงเปนไปตาม
หลักเกณฑ
๑ มีปญ
 หาทีจ่ ะตองวิกนาจิ ฉัยวา ตามที
ฐสภาแจงวา "เปกนาการโตแยง
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
สํา่ปนัระธานรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ คือ รัฐบาลฝายหนึ่งและสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรอีกกาฝายหนึ่ง" นัสํ้นาเป
ไปตามหลักเกณฑขอทีกา่ ๒ หรือไม คือสํเป
กรณีที่มีปญหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญหรือไม ซึ่งตองพิจารณาวา
๑. "รัฐบาลฝายหนึก่งา" "สมาชิกสภาผู
กฝายหนึ่ง"กฝา ายใดฝายหนึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัแกทนราษฎรอี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือทั้งสองฝายที่ประธานรัฐสภาอางถึงนั้น เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือไม
ไปถึงกองทุนการเงินระหว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๒.กา"หนังสือที่รัฐสํบาลมี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศเพื
สํานั่อกขอ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความชวยเหลือทางการเงินนัน้ " เปนอํานาจหนาที่ของ "รัฐบาลฝายหนึ่ง" หรือของ "สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรอี
กฝายหนึ่ง" หรือกขององค
กรใดสํและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในองคกรนั้นตามที่ประธานรัฐสภากลาวอาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๐๔ -

หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พิจารณาแลว ปญหาขอแรกคําวา "รัฐบาลฝายหนึ่ง" ตามคํารองของประธาน
รัฐสภาหมายถึ
งคณะรัฐมนตรี ซึ่งรัฐกธรรมนู
กําหนดใหเปนองคกกา ร สวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ญ มาตรา
สํานั๒๐๑
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
"สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกฝายหนึ่ง" ซึง่ ประธานรัฐสภาหมายถึงสมาชกสภาผูแ ทนราษฎร
จํานวน ๑๒๖ คน ทีก่ไาดเขาชื่อรองขอต
ประธานวุฒิสภาเพื่อให
และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กาถอดถอนนายกรั
สํานัฐกมนตรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกจากตําแหนงนั้น จะเห็นไดวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานนักองค
งานคณะกรรมการกฤษฎี
จํานวนดัสํงากล
ว รัฐธรรมนูญมิไดบัญกญัา ติรับรองวาเป
กรรัฐธรรมนูญ บัญกญัาติรับรองแตเพียง
สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาเทานั้นที่เปนองคกรตามมาตรา ๙๐ มาตรา ๙๘ และมาตรา ๑๒๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาแทนอีกฝายหนึ
สํานัก่ง"งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภานั้น จึสํงาไม
นักใงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดังนัน้ "สมาชิกสภาผู
ตามคํารองของประธานรั
ชองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ เปนเพียงกลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนหนึ่งเทานั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งสือที่รัฐบาลมี
สํานักไงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศ
ปญหาขอสองมีวา ก"หนั
ปถึงกองทุนการเงินระหว
เพือ่ ขอความชวยเหลือทางการเงินนัน้ " เปนอํานาจหนาที่ของ "รัฐบาลฝายหนึ่ง" หรือของ "สมาชิก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สภาผูแทนราษฎรอีกกาฝายหนึ่ง" หรืสําอนัขององค
กรใด การทําหนักงาสือขอความชวสํยเหลื
อดังกลาว
เปนการใชอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน จึงเปนอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กสภาผูแสํทนราษฎรกลุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๒๐๑
ไมใชอํานาจหนาที่ของสมาชิ
มดังกลาว กา
ปญหาสุดทายมีวา "มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานัหนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรือไม" ดังไดวนิ จิ กฉัายแลววา การทํ
งสือขอความชวยเหลืกอาดังกลาวเปนอํสําานาจหน
าที่ของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีความเห็นวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนอํานาจที่คณะรัฐมนตรีสามารถกระทําไดโดยไมตองขอความเห็นชอบของสภา จึงมีมติให
รัฐบาลทําหนังสือขอความชวยเหลือดังกลาวเชนนี้ ฟงไดวาไมมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาวจึงไมมีประเด็นวา หนังสือขอความชวยเหลือดังกลาวจะตองไดรบั
ความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ แมวาประธานรัฐสภาจะมีอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่จะเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได แตตองเปนกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ
องคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ถสําาไม
ใชกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาทีสํ่ขาององค
กรตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐธรรมนูญแลว ประธานรัฐสภาก็ไมมีอํานาจที่จะสงเรื่องมาใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได เมือ่ ไมมี
ปญหาโตสํแานัยกงงานคณะกรรมการกฤษฎี
เรื่องอํานาจหนาที่ของคณะรั
ศาลรัฐธรรมนูญก็ไมวกินาิจฉัยให
กา ฐมนตรีเสํชานนันีก้ งานคณะกรรมการกฤษฎี
ดวยเหตุผลดังไดวนิ จิ ฉัยมา จึงใหยกคํารอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายสุวิทย ธีรพงษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
[รก.๒๕๔๒/๖๓ก/๑๒๖/๑๙
กรกฎาคม
๒๕๔๒]
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารยอนันต เกตุวงศ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๐๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่ ๑๑/๒๕๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาหนังสือแจงความจํานงขอรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อทางวิชาการและการเงิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความชวยเหลื
นที่คณะรัฐมนตรีกามีไปถึงกองทุนสําการเงิ
นระหวาง
ประเทศ เปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ
สํานังราชอาณาจั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แห
กรไทย พุทธศักากราช ๒๕๔๐สํามาตรา
๒๒๔ วรรคสอง หรืกอา ไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ หัวหนาพรรคความหวังใหมและผูนําฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎร พรอมดวยสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร จํานวน ๑๒๖ คน ผูรอง ไดสง คํารอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องขอใหถอดถอนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกจากตําแหนง
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ เสนอต
อประธานวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๓๐๔ เพือ่ ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วุฒสิ ภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ เพื่อถอดถอนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ออกจากตํ
ง โดยกลาวหาวามีพกฤติ
อํานาจหนากทีา่ขัดตอรัฐธรรมนูญ
สําานัแหน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า การณสอไปในทางจงใจใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง กรณีคณะรัฐมนตรีไดทําหนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือ
ทางวิชาการและการเงิ
นระหวางประเทศโดยมิ
ฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นตอกองทุสํนาการเงิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไดรับความเห็
สํานันกชอบของรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประธานวุฒิสภาไดสงคํารองดังกลาวไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริสํตาแห
ชาติ เพื่อดําเนินการไตกาสวนตามรัฐธรรมนู
ญ มาตรา ๓๐๕ คณะกรรมการป
องกัน
นักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวา มีประเด็นที่จะตองพิจารณาเปนเบื้องตนวา หนังสือ
แจงความจํานงที่คณะรั
นการเงินระหวางประเทศนั
้น เปสํนาประเด็
นปญหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐมนตรีมีไสํปถึ
านักงกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสองหรือไมนั้น
เปนประเด็
ญหาที่จะตองตีความตามรั
ฐธรรมนูญเทานัก้นา ที่มีหนาที่
สํานันกปงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ
สํานัและศาลรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
จะพิจารณาวินิจฉัย คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงมีมติใหสง ปญหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภาเพื่อสํให
านัเกสนอเรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดังกลาวไปยังประธานรั
่องพรอมความเห็กนาตอศาลรัฐธรรมนู
วินิจฉัย
ประธานรัฐสภาไดสงเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญตามหนังสือ ลงวันที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๔ ธันวาคม
๒๕๔๑ กลาววา กรณีนกี้เาปนปญหาความขั
แยงแบงเปน ๒ ฝาย กคืาอ ฝายแรกไดแก
คณะรัฐมนตรีซึ่งมีความเห็นวาเปนอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีสามารถกระทําไดโดยไมตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภา สวนฝ
สํานัากยที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แ ทนราษฎร สํจําานันวน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขอความเห็นชอบของรั
ส่ องไดแกสมาชิกสภาผู
๑๒๖ คน
มีความเห็นวาตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอน จึงเปนปญหาขอโตแยงเกี่ยวกับการใช
สําานัทีก่ขงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญที่จะพิจารณา
อํานาจหน
ององคกรตาง ๆ ตามรักาฐธรรมนูญ ซึสํ่งาเป
อํานาจของศาลรัฐธรรมนู
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ และประธานรัฐสภามีความเห็นวา "ปญหาดังกลาวเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า จจุบัน และเป
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกในป
การโตแยงเกี่ยวกับอํากนาจหน
าที่ขององค
รตาง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ คือ รัฐบาลฝายหนึ่ง และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกฝายหนึ่ง โดยทีข่ ณะนีย้ งั ไมมี
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กฎหมายหรื
ระเบียบใด ๆ ที่จะยึดถืกาอเปนแนวทางในการปฏิ
บัติได ซึง่ หากปลกอา ยทิง้ ไวอาจกอ
ใหเกิดความขัดแยงในทางความคิดอยางรุนแรง อันอาจสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของ

- ๑๐๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประเทศได ดังนั้นเพื
อขัดแยงระหวางองค
่กําลังอยู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่อเปนการยุตสํิปานัญกหาข
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กากร และเปนปสํญ
านัหาที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในความสนใจของประชาชนโดยทั่วไปดวย อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจั
พุทธศักราช ๒๕๔๐
ขอเสนอเรื่องพรอมความเห็
สํานักกรไทย
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มาตรา ๒๖๖
สํานัจึกงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นดังกลาว
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
วเห็นวา กรณีนกี้เปา นปญหาเกี่ยสํวกัานับกอํงานคณะกรรมการกฤษฎี
านาจหนาที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีศาลรั
กา ฐธรรมนูญสํพิานัจการณาแล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
องคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ กลาวคือ เปนปญหาระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติตาม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้ตามมาตรา ๒๖๖
รัฐธรรมนูสําญนัมาตรา
๒๒๔ วรรคสองกซึา่งประธานรัฐสํสภาเป
นผูเสนอเรื่องดังกลากวนี
จึงไดรับไวพิจารณาวินิจฉัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีคํกากล
า าวหาของผูสํรานัอ กงทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ว่ า รัฐบาลไทยไดทาํ หนักางสือถึงกองทุนสํการเงิ
นระหวาง
ประเทศ เมือ่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ เพื่อขอความชวยเหลือทางการเงินผานโครงการเงินกู
สํานัArrangement
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัก๓งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
Stand-by
โดยมีการทบทวนโครงการ
ครัง้ ดวยกัน ในปแรกของโครงการ
(มีการทบทวนเปาหมายของเดือนกันยายน ๒๕๔๐ เดือนธันวาคม ๒๕๔๐ และเดือนมิถุนายน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕๔๑) ซึ่งจะเนนเรื่องตลาดเงินสํตราต
างประเทศ การฟนฟูภาคการเงินและนโยบายการคลั
งเพื่อ
ลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอยางเปนขั้นตอน หลังจากนั้นจะมีการทบทวนปละ ๒ ครั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(โดยทบทวนเปาหมายของสิน้ เดือนธันวาคม ๒๕๔๑ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๔๒ และสิ้นเดือน
ธันวาคม ๒๕๔๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตอมากองทุนการเงินระหวางประเทศไดตอบรับสนองคําขอหรือคําเสนอ
ดังกลาว (IMF's Approval of the Stand-by Arrangement) (board of executive)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ ซึง่ กอใหเกิดความตกลงทีส่ มบูรณหรือทีเ่ รียกวาเปนหนังสือสัญญา
โดยคูส ญ
ั ญาทัง้ สองฝ
นการเงินกระหว
ธะตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาย คือ ประเทศไทยและกองทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า างประเทศมี
สํานัพกันงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดําเนินการตามขอตกลงตามที่เห็นพองตองกัน
ในการดําเนินการตามพั
งผลการดําเนิกนาการเปนระยะ ๆ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นธะ ไดมสํีกาารทบทวนถึ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามทีก่ าํ หนดไวดงั ทีก่ ลาวมาแลว และไดมีการเสนอปรับปรุงแผนตาง ๆ รวมกับเจาหนาที่ของ
กองทุนการเงินระหว
้นก็มีการทําหนังสือเสนอแผนที
่ปรับปรุสํางนัใหกงานคณะกรรมการกฤษฎี
คณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาางประเทศ จากนั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
บริหารของกองทุนการเงินระหวางประเทศเห็นชอบ ตัง้ แตฉบับที่ ๒ จนปจจุบันนี้ถึงฉบับที่ ๖ แลว
และคณะกรรมการบริ
หารของกองทุกนาการเงินระหวสําางประเทศก็
ไดอนุมัติหรือเห็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานชอบตั้งแต
ฉบับที่ ๒ ถึงฉบับที่ ๕ และกําลังจะพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ ฉบับที่ ๖
ัติดังกลาวของรัฐบาลเป
ญัติของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีผูกราองเห็นวา การปฏิ
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานการขัดตอบทบั
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ อันนํามาสูการรองขอใหมีการถอดถอนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งตามรัฐธรรมนู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนังสือ
วาการกระทรวงการคลั
งออกจากตําแหน
ญ มาตรา ๓๐๓ ในการทํ
เสนอแผนปรับปรุงตั้งแตฉบับที่ ๒ ซึง่ ลงนามโดย นายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วาการธนาคารแห
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กระทรวงการคลัง และผู
งประเทศไทย ไดผกาานความเห็นชอบของคณะรั
ฐมนตรี
โดยเฉพาะอยางยิง่ ฉบับที่ ๔ และที่ ๕ ไดมีการระบุไวอยางชัดเจนในภาคผนวกซึ่งถือเปนสวนหนึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติหรือ
ของสัญญาหรื
อขอตกลงวา ประเทศไทยจะต
องไปออกพระราชกํ
าหนดหรือพระราชบั
แกไขพระราชบัญญัติอะไรบาง โดยกําหนดวาตองมีเนื้อหาสาระที่สําคัญอะไรไวบาง คณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๐๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จะตองอนุมัติวันที่เกทาาไร รัฐสภาตสํอางให
ความเห็นชอบภายในวักานทีเ่ ทาไร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จุดเหลานี้เองที่ผูรองถือวาเปนพฤติการณที่สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอ
บทบัญญัสํตานัิแกหงานคณะกรรมการกฤษฎี
งรัฐธรรมนูญ เพราะไปตกลงกั
บกองทุ
นระหวางประเทศวกาาจะมีการออก
กา
สํานันกการเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติซึ่งผูรองเห็นวาจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาเสียกอน ตามนัยแหง
รัฐธรรมนูญ มาตรากา๒๒๔ วรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จากเหตุผลตาง ๆ ดังกลาวในคํารองของผูรอง จึงเปนสาเหตุใหเรือ่ งนีเ้ ขามาสู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ และมีปสํระเด็
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กระบวนการพิ
จารณาของศาลรัฐธรรมนู
นที่จะตองพิจารณาวินกิจาฉัยวา หนังสือ
แสดงเจตจํานงที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศเพื่อขอความชวยเหลือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่จกะต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทางการเงินนั้น เปนกาหนังสือสัญญาที
องไดรับความเห็นชอบของรั
ฐสภาตามรั
ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จารณาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอเท็จจริงประกอบการพิ
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนองคกรระหวางประเทศทีจัดตัสํ้งาขึนั้นกงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยความรวมมือของกลุ
มประเทศพันสํธมิ
ตรและเปน
สวนหนึ่งขององคการสหประชาชาติ เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๘๙ มีสาํ นักงานใหญอยูท ่ี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา มีฐานะเปนทบวงการชํานัญพิเศษขององคการ
สหประชาชาติ ประเทศไทยเขาเปนสมาชิกของกองทุนนี้เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วัตถุประสงคของกองทุนฯ มีดงั นี้
๑) ดูแลใหสมาชิกมีระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่มั่นคง และจัดระเบียบระบบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การชําระเงินระหวางประเทศสมาชิก โดยหลีกเลีย่ งการใชขอ จํากัดตาง ๆ เกี่ยวกับการปริวรรต
เงินตราหรือการควบคุมการแลกเปลี
่ยนเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒) ดูแลใหการคาระหวางประเทศขยายตัวอยางสมดุล เพื่อสงเสริมการจางงาน
รายไดและประสิ
ทธิภาพการผลิต กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓) ใหความสนับสนุนดานการเงินแกประเทศสมาชิก เพื่อปรับฐานะดุล
การชําระเงินใหดีขึ้นกาโดยไมตองใชสํมานัาตรการต
าง ๆ ซึง่ อาจกอกให
จของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เกิดผลเสียทัสํง้ าตนัอกเศรษฐกิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศนั้นและประเทศสมาชิกอื่น ๆ โดยสวนรวม
๔) ลดความไมสมดุกาลในดุลการชํสําระเงิ
นระหวางประเทศของประเทศสมาชิ
ก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทัง้ นี้ โดยการวางวิธีปฏิบัติ (code of conduct) เกี่ยวกับนโยบายอัตรา
แลกเปลีย่ น และการควบคุ
มการปริ
นตรา รวมทัง้ การให
นและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัวกรรตเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ความชวยเหลื
สําอนัทางการเงิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดานวิชาการ เพื่อใหสมาชิกสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว ตลอดจนการทําหนาที่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่ยวกับการเงิ
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนเวทีปสํารึนักกษาหารื
อและรวมดําเนินกการเกี
ระหวางประเทศ*(๑)กา
ภายหลังจากประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกของกองทุนฯแลว ไดมีการบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎหมายขึน้ สองฉบักบา คือ
๑. พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ
สํานัก๒๔๙๔
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บที่ ๒ ในป
สํานักพงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เหตุผลของการ
พุทธศักราช
เปนฉบับที่ ๑ และฉบั
ุทธศักราช ๒๔๙๘ โดยมี
ออกพระราชบัญญัติ คือ เนื่องจากรัฐบาลและองคการของรัฐบาล เชน การรถไฟ และการทาเรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๐๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ไดเจรจากูเงินจากธนาคารโลก
จึงสํจําานัเป
นตองมีกฎหมายนี้ใชบกังาคับใหรัฐบาลดํ
นการไดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานัเนิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประจักษชัดแจงขึ้น เพื่อใหรัฐบาลถือประโยชนในฐานะเปนสมาชิกธนาคารระหวางประเทศ
เพื่อการบูสํารนัณะและวิ
วัฒนาการทําการกู
นการกูเงินจากธนาคารดั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เงินหรือค้ําประกั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งกลาว
๒. พระราชบัญญัติใหอํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับ
สิทธิพิเศษถอนเงินกในกองทุ
นการเงิ
างประเทศ พุทธศักการาช ๒๕๑๔ ซึสํง่ ามีนัเกหตุ
ผลในการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานันกระหว
งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีป่ ระเทศไทยซึง่ เปนสมาชิกของกองทุนการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าเปนภาคีสํในบั
านักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นการเงิน
ระหวางประเทศอยู
แลว สมควรสมัคกรเข
ชีพิเศษถอนเงินในกองทุ
ระหวางประเทศนั้นดวย และโดยที่การสมัครเขาเปนภาคีดังกลาว สมควรมีกฎหมายกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่ยกวกั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อํานาจและการปฏิบกาัติบางประการเกี
บการนั้น จึงตองตราพระราชบั
ญญัสํตาินนัี้ขกึ้นงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นอกจากนี้ยังมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม
สํานัก๒๕๑๕
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านัก่ยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศและ
พุทธศักราช
ออกมาเพื่อใหอกําานาจปฏิบัติกสํารเกี
วกับกองทุนการเงินระหว
ธนาคารระหวางประเทศใหสมบูรณยิ่งขึ้น และตอมาไดมีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําตนัิใกหงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางกูเงินจากตาสํงประเทศ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขึ้นอีกฉบับหนึ่ง คือกาพระราชบัญญั
อํานาจกระทรวงการคลั
พุทธศักราช ๒๕๑๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํญาหาทางเศรษฐกิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พลเอก ชวลิต
ดังนัน้ เมื่อประเทศไทยประสบป
จ รัฐบาลโดย
ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี จึงไดทาํ หนังสือถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ เมือ่ วันที่ ๑๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิงหาคม ๒๕๔๐ เพื่อขอความชวสํยเหลื
อทางการเงินผานโครงการ Stand-byสําArrangement
และ
กองทุนฯไดอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร เมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ ในวงเงินเทียบเทา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒,๙๐๐ ลาน SDR (special drawing right) หรือประมาณ ๔,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ เปนระยะ
เวลา ๓๔ เดือน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การกูเงินจากกองทุน ฯ ประเทศสมาชิกผูกูจะตองปฏิบัติตามหลักการและ
กฎเกณฑสํตานัากงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ๆ รวมทัง้ มติของกองทุกานฯดวย ในการจั
ทําโครงการเพื่อขอกูเงิกนาแบบ Stand-by
สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
Arrangement นี้จะเริ่มตนดวยการเจรจาวางแผนเศรษฐกิจการเงิน (financial program) รวมกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ปญหาการขาดเสถี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระหวางกองทุน ฯ กและประเทศสมาชิ
ที่ขอกูเงินเพื่อใชในการแก
ยรภาพ
ทางดานเศรษฐกิจโดยมีสาระสําคัญประกอบดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑) การกําหนดเปากหมายทางเศรษฐกิ
โดยรวมใหอยูในระดับกทีา ่มีเสถียรภาพ
มากขึ้น เชน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ปริมาณขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และดุลการชําระเงินกาเปนตน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒) เงื่อนไขของโครงการซึ่งเปนพันธะที่ประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติตาม
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เพื่อใหระบบเศรษฐกิจสามารถปรับตักาวสูเปาหมายตามข
อ ๑ ภายในระยะเวลาทีกา่กําหนด เงือ่ นไข
บางประการอาจกําหนดเปนเกณฑปฏิบัติ (performance criteria)*(๒) โดยปกติเกณฑปฏิบัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จะจํากัดการใชอยูเฉพาะในเรื่อง
(๑) ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคสํา(marcroeconomic
variables)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาพที่จําเปนตอการดําเนินการตามขอกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๐๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บางอยางของนโยบายทั
นฯ เกณฑปฏิบัติอาจเกี
ในกรณีพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง้ หมดของกองทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ยวกับตัวแปรอื
สํานั่นกๆ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่จําเปนตอประสิทธิผลของแผนของประเทศสมาชิกผูขอกูเงินอันเนื่องมาจากผลกระทบ
ทางเศรษฐกิ
มหภาค*(๓)
สํานักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังนัน้ แผนเศรษฐกิจการเงินจึงเปนหลักฐานสําคัญที่กองทุนฯจะใชพิจารณา
ในการอนุมัติเงินกูแกาละเปนแนวทางปฏิ
บัติที่ประเทศผูขอรับความช
งดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วยเหลือจะต
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ใหเปนไปตามนั้น ทัง้ นี้ เพื่อใหการแกปญหาบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายรวมกัน และในทีส่ ดุ
สํานัวกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ญหาไมได
กองทุน สํฯานัก็กจงานคณะกรรมการกฤษฎี
ะไดรับเงินที่ใหกูกลับคืกนา ไดอยางครบถ
ในทางกลับกันถาแกไกขป
ความสามารถในการใชเงินคืนของผูก กู ย็ อ มมีนอ ยลง หรือใชคืนไมไดในชวงเวลาที่ควรจะเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการให
กา เงินกูของกองทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นฯจะกระทําเปนชวง กๆา เวลาตามทีต่ สํกลงกั
นไวตง้ั แต
ตอนแรกในแตละครั้งของการขอเบิกเงินกู ผูกูจะตองทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
สํานัธกีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าใหม ๆ เกิดขึ้น
และเสนอวิ
ารดําเนินการแกไขปญกหาในช
วงตอไปประกอบด
วย หากมีการกระทํ
รายละเอียดเหลานี้จะปรากฏอยูในหนังสือแสดงเจตจํานง (letter of intent) ในแตละครั้งในการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอเบิกเงิน ซึง่ มีรายละเอียดคอนขสําานังมาก
สวนจะถือวาหนังสือแสดงเจตจํานงเปนหนังสือสัญญาหรือไมนั้น ตามเอกสาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของกระทรวงการตางประเทศ อธิบายคําวา หนังสือสัญญามีความหมายตรงกับสนธิสญ
ั ญาตาม
กฎหมายระหวางประเทศซึ่งเปนที่ยอมรับตามอนุสัญญาเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna Convention on the Law of Treaties, ๑๙๖๙) และอนุสัญญา
เวียนนาสํวาานัดกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยกฎหมายสนธิสัญญาระหว
การระหวางประเทศ หรื
กา างรัฐและองค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอระหวาง
องคการระหวางประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖ (Vienna Convention on the Law of Treaties
between States and
or between
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา International
สํานักOrganizations
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา International
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Organization, ๑๙๘๖) ซึ่งบัญญัติไวตรงกันวา สนธิสญ
ั ญาหมายถึง ความตกลงระหวาง
สํา่ไนัดกทงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา การระหวาง
ประเทศที
ําขึ้นเปนลายลักษณอักกษรระหว
างรัฐสํตาานังกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ๆ หรือระหวางรัฐกับองค
ประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน และอยูภายใตกฎหมายระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานับกหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไมวาจะทําขึ้นฉบับกเดีายวหรือสองฉบั
อหลายฉบับผนวกเขกาาดวยกันไมวาจะเรี
กชื่ออยางไร
และมีองคประกอบตามคํานิยามอยางนอย ๔ ประการ คือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ายหรือหลายฝ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑) เปนความตกลงสองฝ
ายทีก่ อ ใหเกิดพันธะผูกากพันทางกฎหมาย
๒) ความตกลงนั้นตองทําเปนลายลักษณอักษร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓) ทําขึ้นระหวาสํงรั
ฐ หรือระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศ
หรือระหวาง
องคการระหวางประเทศดวยกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔) อยูภ ายใตบงั คับของกฎหมายระหวางประเทศ*(๔)
นอกจากนี้ Erik Denters ยังอธิบายไวในหนังสือทางวิชาการวา หนังสือแสดง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจตจํานง คือ การประกาศเกี่ยวกับจุดมุงหมายและนโยบายของประเทศสมาชิกเพื่อขอให
กองทุน สํฯอนุ
ัติเงินกูแบบ Stand-by
กการและวิธีการกู
านักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา Arrangement
สํานักตามหลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาเงินของกองทุน ฯ
และกลาวตอไปอีกวาหนังสือแสดงเจตจํานงไมกอใหเกิดความผูกพันในลักษณะของสัญญา อีกทัง้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ไมมปี ญ
 หาใด ๆ ในแง
าฝายเดียว เพราะไม
ะทําใหมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กฎหมายของการกระทํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มคี วามตัง้ สํใจที
านักจ่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความผูกพัน และเนื้อหาของหนังสือก็ประกอบไปดวยวัตถุประสงคตามนโยบายเทานั้น ซึ่งสามารถ
ปรับเปลีสํ่ยานได
โดยไมตองหารือกับกองทุ
กยังคงมีกอาธิปไตย
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นฯดวย เพราะประเทศสมาชิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทางเศรษฐกิจ*(๕) หลักฐานและเหตุผลทีส่ าํ คัญมากก็คอื หนังสือของกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศถึงรัฐมนตรีกาวาการกระทรวงการคลั
ง ลงวันที่ ๑๖ กุมกภาพั
วถึงสาระสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นธ ๒๕๔๒สํากล
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หลายประการเกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตจํานง กลาวคือ หนังสือแสดงเจตจํานงเปนการแสดง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กในการปฏิ
สําบนััตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก
ความตั้งสํใจของรั
ฐบาลของประเทศสมาชิ
ิตามโครงการที่ประเทศสมาชิ
ไดดําเนินการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ แตหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํากนัพักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แสดงเจตจํานงไมกกอ าใหเกิดภาระผู
นทางกฎหมาย และขอกตกลงในโครงการขอกู
เงินแบบ
Stand-by Arrangement ก็ไมถือวาเปนขอตกลงระหวางประเทศ ดังนัน้ จะตองหลีกเลีย่ งไมใช
นักเงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กพันทางสั
สํานัญกญาทั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ภาษาที่กสํอาให
กิดความเขาใจวาเปนภาระผู
้งใน Stand-by Arrangement
และใน
Letter of Intent แมบางกรณีอาจมีการกําหนดมาตรการบางอยางที่ใชเปนเกณฑปฏิบัติสําหรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเบิกจายเงินไวในหนังสือแสดงเจตจํานงหากประเทศสมาชิกไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑปฏิบัติ
ดังกลาวได
กระงับสิทธิในการเบิ
รับยกเวน (waive) จากกองทุ
นการเงิน
สํานัอาจถู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กากเงิน เวนแตสํจานัะได
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระหวางประเทศ และการไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑปฏิบัติดังกลาวไดก็ไมถือเปนการละเมิด
พันธะทีม่ ตี อ กองทุนกาการเงินระหวสําางประเทศและไม
สง ผลใหไกดารบั โทษ (sanction)
ภายใต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขอตกลงของกองทุนการเงินระหวางประเทศแตประการใด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ใ นหนังสือ
พิเคราะหแลวเห็นวกาา เกณฑปฏิบสํัตาิแนัละเงื
่อนไขตาง ๆ ทีป่ รากฏอยู
แสดงเจตจํานงเปนเพียงมาตรการซึ่งอาจเรียกวา กลยุทธ นโยบาย แนวทาง วิธีการหรือเทคนิค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาจการเงินที่รัฐสํบาลเป
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ของการปฏิบัติตามแผนหรื
อโครงการเพื
่อแกปญหาทงเศรษฐกิ
นผูกําหนดขึ้น
โดยความเห็นชอบของกองทุนการเงินระหวางประเทศ โดยคาดหมายวาเมื่อนําเอามาตรการ
สํานัากนีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตาง ๆ เหล
ไ้ ปดําเนินการจะทําใหกบางั เกิดผลตามความมุ
ง หมายของโครงการกาสวนจะสามารถ
ปฏิบตั ไิ ดและบังเกิดผลหรือไม มากนอยเพียงใด ยังตองขึ้นอยูกับการกระทําอีกหลายขั้นตอน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งกลาวจึงเปสํานนัเพี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในอนาคต มาตรการดั
ยงสมมติฐาน (hypothesis)
ที่จะตอสํงพิานัสกูจงานคณะกรรมการกฤษฎี
นโดยการกระทํา กา
ตอไป ดังนั้นรางพระราชบัญญัติที่รัฐบาลเสนอใหรัฐสภาพิจารณาผานเพื่อใหเปนกฎหมายนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จึงมิไดเปนผลลัพธสดุ ทาย (ultimate output) ของการแกปญหาทั้งหมด แตเปนเพียงวิธีการหรือ
กระบวนการหนึ่งทีก่คาาดหมายวาถสําานํนัากไปปฏิ
บัติแลวจะทําใหบกังาเกิดผลลัพธระดั
่งหรือสวนหนึ่ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานับกหนึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ซึง่ ยังไมใชผลลัพธสดุ ทาย หรืออาจเปนผลลัพธสวนหนึ่งในการแกปญหาทั้งหมดของโครงการ
เทานั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถาผลลัพธของการนําพระราชบัญญัติไปใชปฏิบัติปรากฏกออกมาเปนบวก
แกประเทศไทยและสามารถส
งผลให
กปญ
 หาทัง้ หมดไดสาํ เร็กาจ กองทุนการเงิ
างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักแงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานนัระหว
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ก็นาจะยินดีดวย เพราะอยางนอยก็เปนการชวยใหประเทศไทยแกปญหาไดสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงค
องกองทุนฯและมีความหวั
หนี้คืนจากประเทศไทยด
สํานักขงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งที่จะไดรสํับาการใช
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วย ในทาง
กลับกันถาผลลัพธของการนําพระราชบัญญัติไปใชปฏิบัติแลวปรากฏออกมาเปนลบหรือไมอาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แกไขปญหาทัง้ หมดได
ระหวางประเทศก็ไมนกาาจะแสดงความยิ
กับใคร ๆ ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กองทุนการเงิ
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานนักดีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เพราะโอกาสที่จะไดรับหนี้สินคืนจากประเทศไทยยอมนอยลงหรือไมมีเลย ทัง้ ยังไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค
องกองทุนการเงินระหว
มสามารถชวยเหลือประเทศไทยได
สํานักขงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาางประเทศดสํวายที
นักไ่ งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดังนั้นผลของการตกลงในการกําหนดมาตรการหรือที่เรียกวาเกณฑปฏิบัติหรือเงื่อนไขใด ๆ
ที่ปรากฏอยูในหนังกสืาอแสดงเจตจํสําานงของรั
ฐบาลไทยไดทํากับกกองทุ
างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นการเงินสํระหว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เสนอตอรัฐสภาใหผานเปนกฎหมาย และไดนําไปปฏิบัติแลวไมนาจะมีลักษณะเปน Zero Sum
สําานัวคื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ประเทศไทยเสี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
Game กล
อ ไมไดมลี กั ษณะทีท่ าํ กให
ประโยชนใหกบั กองทุนกาการเงินระหวาง
ประเทศหรือในทางกลับกัน (vice versa จึงไมเหมือนกับการตกลงแบงเขตดินแดนของประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือเขตอํานาจแหงรัฐแตประการใด เพราะเปนเรื่องที่มีลักษณะที่ฝายหนึ่งไดประโยชนจากการ
เสียประโยชนของอีกฝายหนึ่ง นอกจากนี้การที่รัฐบาลเสนอรางพระราชบัญญัติใหรัฐสภาพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่ออนุมัติผานออกมาเปนพระราชบัญญัติ รัฐบาลก็ไมสามารถบังคับใหรัฐสภาใหผานออกมา
เปนกฎหมายได รัฐสภายังคงมีความเป
นอิสระทีจ่ ะอนุมตั หิ รือไมอนุมตั หิ รือสํแก
ไขเปลีย่ นแปลง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดตามตองการหรือตามปกติยิ่งกวานั้น ทางกองทุนการเงินระหวางประเทศยังยืนยันดวยวาไมมี
เจตนาทีสํ่จาะให
หนังสือแสดงเจตจํานงเป
ทั้งยังเนนวากองทุนการเงิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นหนังสือสัญ
สําญา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นระหวาง
ประเทศมิไดประกอบธุรกิจที่จะทําใหมีความผูกพันทางกฎหมายใด ๆ เกิดขึ้น และไมถอื วา
โครงการเงินกูแบบกStand-by
Arrangement
หรือการทํา Letter
ญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา of Intent เป
สํานนัสักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่มีความผูกพันตามกฎหมายแตประการใด*(๖) ซึ่งสอดคลองกับอนุสัญญาเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิ
สญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และว
สัญญาระหวางรัฐและองค
การระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าดวยกฎหมายสนธิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศ หรือระหวางองคการระหวางประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖ ซึ่งกําหนดคํานิยามของสนธิสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตรงกันโดยมีสําอนังค
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือหนังสือสัญญาไว
ประกอบ ๔ ประการ คืกาอ
๑. เปนความตกลงสองฝายหรือหลายฝายทีก่ อ ใหเกิดพันธะผูกพันทางกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกษณ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒. ความตกลงนั้นตกาองทําเปนลายลั
อักษร
๓. ทําขึ้นระหวางรัฐ หรือระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศ หรือระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องคการระหวางประเทศด
วยกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔. อยูภ ายใตบงั คับของกฎหมายระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านงของรัฐสํบาลที
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สวนหนังสือแสดงเจตจํ
่ทําไปถึงกองทุนการเงิกานระหวางประเทศ
มีลักษณะไมครบถวนตามคํานิยามดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิง่ การอยูภ ายใตบงั คับของกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระหวางประเทศ กา
ตามเหตุผลดังกลาว จึงวินจิ ฉัยวาหนังสือแสดงเจตจํานงทีร่ ฐั บาลมีไปถึงกองทุน
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาวยเหลือทางการเงิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การเงินระหวางประเทศเพื่อขอความช
นนั้น ไมเปนหนังสือสักญา ญาทีต่ อ งไดรบั
ความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ศาสตราจารยอนันต เกตุวงศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๑๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตุลาการศาลรัสํฐาธรรมนู
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

กา จรายเดืสํอานันของธนาคารแห
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฉบับเดือน
*(๑)IMFสํากันับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประเทศไทย รายงานเศรษฐกิ
งประเทศไทย
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ หนา ๑๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นการเงินสําระหว
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา Stand-by
สํานัArrangement
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
*(๒)การกูเงินจากกองทุ
างประเทศภายใตโครงการ
หนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ นายสมหมาย ฮุนตระกูล ๒๕ ธ.ค. ๒๕๓๖ หนา ๑๔๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
*(๓)Erik Denters, Law and Policy of IMF Conditionality, Kluwer Law International,
The Hague, The Netherlands,
หนา ๒๘๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํ๑๙๙๖
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
*(๔)เอกสารแนบหนังสือกระทรวงการตางประเทศ ดวนทีส่ ดุ ที่ กต ๐๖๐๕/๑๐๓ ลงวันที่
๑๔ มกราคม
๒๕๔๒ หนา ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
*(๕)อางแลว Erik Denters
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยวกันนีม้ อี สํยูาม นัากพอสมควร
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(หลักฐานและเหตุกผาลเกีย่ วกับหนัสํงาสืนัอกแสดงเจตจํ
านงในทํานองเดี
เชน ดูไดจาก Guidelines on Conditionality และ Guidelines on Performance Criteria with
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
respectสํtoานัForeign
Borrowing เปนกตา น)
*(๖)อางแลว Erik Denters, หนา ๑๐๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

[รก.๒๕๔๒/๖๓ก/๑๓๐/๑๙
กรกฎาคม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๔๒] สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คําวินิจฉัยของกาศาสตราจารยสํานัดร.อิ
สสระ นิติทัณฑประภาศ
ญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตุลาการศาลรั
สํานัฐกธรรมนู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ ๑๑/๒๕๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
วันที่ ๒๕กพฤษภาคม
๒๕๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให
ศาลรัสํฐาธรรมนู
ญพิจารณาวินิจฉัยกวาา หนังสือแจงความจํ
านงขอรับ

ความชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน ที่คณะรัฐมนตรีมีไปถึงกองทุนการเงินระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเทศ
เปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็
นชอบของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประธานรัฐสภา ไดมคี าํ รองลงวันสํทีา่ นั๒๔
ธันวาคม ๒๕๔๑ เสนอเรื่องพรอม
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๖ มีใจความวา พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
ผูนําฝายคานในสภาผู
กสภาผูแทนราษฎร
อันเปนจํานวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แทนราษฎรและสมาชิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จํานวน ๑๒๖
สํานัคน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไมนอ ยกวาหนึง่ ในสีข่ องจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องสภาผูแ ทนราษฎรไดเขาชือ่ รองขอตอ
ประธานวุสําฒนัิสกภา
เพื่อใหมีการดําเนินกการถอดถอนนายกรั
ฐมนตรี และรัฐมนตรีกาวาการกระทรวง
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การคลังออกจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๐๔ โดยกล
สอวาจงใจใชอํานาจหน
ญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาวหาวา มีพสํฤติ
านักการณ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าที่ขัดตอรัสํฐาธรรมนู
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง เนื่องจากรัฐบาลไดทําหนังสือถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศเพื่อขอ
ความชวสํยเหลื
อทางการเงิน โดยมิไดกขาอความเห็นชอบของรั
ฐสภา ประธานวุฒกิสาภาจึงสงคํารอง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดังกลาวไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อดําเนินการไตสวนตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรากา๓๐๕ ประกอบด
ยมาตรา ๓๒๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดพิจารณาแลวเห็นวา
สํานัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
การไตสวนเรื
งนี้มีประเด็นที่จะตองวิกานิจฉัย ดังนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑. นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดใชอํานาจหนาที่ขัดตอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ หรือสํไมานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนู
๒. หากไดใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแลว การกระทํา
สํานันกการกระทํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สอวาจงใจสําหรื
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดังกลาวเป
าโดยมีพฤติการณ
ไม
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เห็นวา มีประเด็นที่ตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พิจารณาในเบื้องตนกาวา หนังสือทีสํ่ราัฐนับาลได
มีไปถึงกองทุนการเงิ
เพื่อขอความ
ชวยเหลือทางการเงินดังกลาวขางตนนัน้ เปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบของ
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรไทย พุทสํธศั
านักกราช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วรรคสอง
รัฐสภาตามรั
ธรรมนูญแหงราชอาณาจั
๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๔
หรือไม ซึ่งในประเด็นนี้ มีความเห็นขัดหรือแยงแบงเปนสองฝาย คือ ฝายแรก ไดแก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นวา เปนสํอํานัานาจที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าไดโดยไมสํตานัอกงขอ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะรัฐมนตรี มีความเห็
่คณะรัฐมนตรีสามารถทํ
ความเห็นชอบของรัฐสภาฝายที่สอง ไดแก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๒๖ คน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีความเห็นวา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอน กรณีดงั กลาวจึงเปนปญหาขอโตแยง
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่จะพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ ผูมีสิทธิเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินจิ ฉัยได คือ องคกรที่เกิดปญหาขอโตแยง หรือประธานรัฐสภาเทานั้น คณะกรรมการปองกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติจึงมีมติใหสงปญหาดังกลาวมายังประธานรัฐสภาเพื่อให
เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรั
ฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธานรัฐสภาเห็นวา ปญหาดังกลาวเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และเปน
ปญหาการโต
ยงเกี่ยวกับอํานาจหนกาาที่ขององคกรต
ตามรัฐธรรมนูญ คือการัฐบาลฝายหนึ่ง
สํานักแงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานังกๆ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกฝายหนึ่ง ดังนัน้ เพือ่ ยุตปิ ญ
 หาขัดแยงระหวางองคกร อาศัย
อํานาจตามรัฐธรรมนู
กรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ประธานรัฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญแหงราชอาณาจั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มาตรา ๒๖๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จึงเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
พิจารณาแลว ในเบืก้อางตนจะพิจารณาว
า การเสนอเรื่องดังกลกาวต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อ
ศาลรัฐธรรมนูญชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ หรือไม
ญหาดังกลาว ขอทําความเข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีแตกากอนที่จะวินิจสํฉัานัยกปงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าใจเกี่ยวกัสํบานัฐานะของ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชนในการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจ
ของศาลนี
เปนประเด็นที่เกี่ยวโยงกั
ยเบื้องตน
สํา้ นัซึก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบปญหาที่จะวิ
สํานนัิจกฉังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๑ บัญญัติวา "ศาลยุติธรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มีอํานาจพิจารณาพิกพาากษาคดีทั้งสํปวง
นแตคดีที่รัฐธรรมนูญกานี้หรือกฎหมายบั
ญัติใหอยูใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักเว
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัญกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อํานาจของศาลอื่น" เมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกลาว จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญไดจําแนกศาล
ทัง้ หลายออกเป
นสองประเภท คือ ศาลที
พากษาคดีโดยทั่วกไปประเภทหนึ
่ง *
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่มีอํานาจพิสําจนัารณาพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
(๑) และศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะเรื่อง*(๒) อีกประเภทหนึ่ง
พากษาคดีโดยทั่วไป
ซึ่งมีอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีศาลที
กา ่มีอํานาจพิสํจาารณาพิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คือ ศาลยุติธสํรรม
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาลอื่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะเรื่อง ไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ศาลปกครอง และศาลทหาร
ศาลเหล
นี้ มีอํานาจพิจารณาพิกพาากษาคดีเฉพาะเรื
งที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลนั้น ๆ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ว่ ไป การตี
สํานัคกวามกฎหมายเกี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
อนึ่ง ตามหลักกฎหมายทั
่ยวกับอํกาานาจของศาล
ที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะเรื่องจะตองตีความอยางเครงครัด กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คอื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ขยายอําสํนาจของศาล
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นนั้นจะเป
สํานนัผลให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตองไมตีความไปในทางที
เพราะการตีคกวามเช
มีการ
เพิ่มอํานาจของศาลโดยไมผานกระบวนการตรากฎหมาย หรือกระบวนการตรารัฐธรรมนูญ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แลวแตกสํรณี
โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะเรื่อง ดังนัน้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาตใิ ด ๆ ในสสํวานที
นัก่เงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาฐธรรมนูญจึงสํตาอนังตี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การตีความบทบัญญั
กี่ยวกับอํานาจของศาลรั
ความอยาง
เครงครัดตามหลักกฎหมายทัว่ ไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อไดทราบฐานของศาลรัฐธรรมนูญแลว จะไดวินิจฉัยวาการเสนอเรื่องตอ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ดังกลาวขางตน ชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติวา "ในกรณีที่มี
ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ใหองคกรนั้นหรือประธานรัฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย"
จะเห็นไดวา การเสนอเรื
่องตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวิ
นิจฉัยตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บทบัญญัติดังกลาวตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
๑. เปนกรณีที่มีปญกหาเกี
าที่ขององคกรตาง ๆกาตามรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่ยวกับอําสํนาจหน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒. ผูมีสิทธิเสนอเรื่องดังกลาวตอศาลรัฐธรรมนูญ ไดแก องคกรตามรัฐธรรมนูญ
ที่มีปญหาหรือประธานรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สําหรับหลักเกณฑขอแรกนั้น มีประเด็นที่ตองพิจารณาวา "องคกรตาง ๆ"
มีความหมายอย
างไร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใหความหมายของคําวา
"ตาง ๆ" ไวดงั นี้ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
"ตาง ๆ" ว. หลายอยางซึง่ ผิดกัน*(๓)
สวนคําวา "อยาง" นักา้น พจนานุกรมดั
าวไดใหความหมายวกาา น. ชนิด, สิง่ *(๔)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกกล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ดังนัน้ องคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญจึงหมายถึงองคกรตามรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หลายองคกร ฉะนั้นกาปญหาเกี่ยวกัสําบนัอํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
นาจหนาที่ขององคกรตกาาง ๆ ตามรัฐธรรมนู
ญ มาตรา ๒๖๖ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จึงหมายถึงปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญหลายองคกร (ตัง้ แต
สององคสํการขึ
้ งานคณะกรรมการกฤษฎี
ไป)
นักน
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การตีความดังกลาวนาจะถูกตองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ เพราะถาผูราง
รัฐธรรมนูญประสงค
่องตอศาลรัฐธรรมนูญกเพื
ปญหาเกี่ยวกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาจะใหมีการเสนอเรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่อพิจารณาวิสํนาิจนัฉักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อํานาจหนาที่ขององคกรใดองคกรหนึ่งซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญไดก็ไมนาจะเติมคําวา
กา ไวในบทบัญสํญั
านัตกิดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
"ตาง ๆ"สํตานัอกทงานคณะกรรมการกฤษฎี
ายคําวา "องคกร" ที่ระบุ
ังกลาว
อนึ่ง หากตีความวา ตามนัยของมาตรา ๒๖๖ เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่งตามรัฐสํธรรมนู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภามีสสํิทานัธิกเสนอเรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขององคกรใดองคกกรหนึ
ญ องคกรนั้นหรือประธานรั
่องตอ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได ก็จะเปนผลใหองคกรตามรัฐธรรมนูญมีสิทธิเสนอเรื่อง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตอศาลรัสํฐาธรรมนู
ญเพื่อพิจารณาวินิจกฉัา ยไดทุกครั้งสํทีา่มนัีขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
สงสัยเกี่ยวกับอํานาจขององค
กรนั้นเอง
ในกรณีเชนวานี้ การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมีลักษณะเปนการใหความเห็นหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้น ซึง่ มิใชหสํนาานัทีกข่ งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักชงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คําปรึกษาแกองคกกรนั
องศาลโดยทัว่ ไป การตีกาความเชนนั้นจึสํงาไม
อบดวย
เหตุผล แตในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญหลายองคกร
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เ่ กีย่ วของมีสํคาวามเห็
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(ตัง้ แตสสํององค
กรขึน้ ไป) และองคกกรที
นไมสอดคลองกัน กจําาเปนตองมีการ
วินิจฉัยชี้ขาดปญหาดังกลาวโดยศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีเชนวานี้ การวินิจฉัยปญหาของศาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐธรรมนูญจะมีลักกษณะเป
นการวิสํนานัิจกฉังานคณะกรรมการกฤษฎี
ยปญหาของคูกรณี ซึง่ กเปา นหนาทีข่ องศาลโดยทั
ว่ ไป
ดังนัน้ การตีความวา "องคกรตาง ๆ" ตามนัยของมาตรา ๒๖๖ หมายถึงองคกรตามรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลายองคกรจึงชอบดวยเหตุผล
สวนหลักเกณฑตามขอ ๒ มีความหมายชัดเจนจึงไมตอ งตีความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามที่กลาวขางตน จะเห็นไดวา การเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญจะกระทําไดเฉพาะในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนาทีข่ ององคกรตามรัฐธรรมนูญหลายองคกร (ตัง้ แตสององคกรขึน้ ไป)
แตเรื่องที่ประธานรั
ฐสภาเสนอตอศาลรัฐธรรมนุญเพื่อพิจารณาวิ
นิจฉัยดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขางตน เปนกรณีที่มีการโตแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของรัฐบาลระหวางคณะรัฐมนตรีฝายหนึ่ง
และสมาชิสํากนัสภาผู
แทนราษฎรจํานวนกา๑๒๖ คน อีกสํฝานัายหนึ
่ง แตสมาชิกสภาผูแกทนราษฎรไม
มีฐานะ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ อีกทัง้ รัฐสภาซึง่ เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญมิไดโตแยงวา
การทําหนังสือถึงกองทุ
งประเทศดังกลาวตองได
ฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นการเงินระหว
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รับความเห็นสํชอบของรั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กรณีดังกลาวจึงมิใชกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาอันจะ
ถือไดวาสํเปานันกกรณี
ที่มีปญหาเกี่ยวกับอํกาานาจหนาที่ขสํององค
กรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญตามนัยของ
มาตรา ๒๖๖ ดังกลาวแลว*(๕)
่อตอศาลรัฐธรรมนู
ฉัยของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีเมืก่อาเปนเชนนี้ การเสนอเรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาญเพื่อพิจารณาวิ
สํานันกิจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประธานรัฐสภาดังกลาว จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
อาศัยเหตุดงั กลาว กจึางวินจิ ฉัยใหยสํกคํ
องของผูร อ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัากรงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๑๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ศาสตราจารย
ัณฑประภาศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดร.อิสสระสํานินัตกิทงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

*(๑)คําวา "ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีโดยทั่วไป" ตรงกับคําวา "JURIDICTION
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา G?N?RALE"
สํานัในภาษาฝรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
DE COMP?TENCE
่งเศส
*(๒)คําวา "ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะเรื่อง" ตรงกับคําวา "JURIDICTION
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
DE COMP?TENCE EXCLUSIVE" ในภาษาฝรั่งเศส
*(๓) พจนานุกรมฉบั
พ.ศ. ๒๕๒๕ หนากา๓๔๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บราชบัณฑิสํตายสถาน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
*(๔)พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หนา ๘๘๐
*(๕)ในกรณี
ดียวกันนี้ หากมีขอเท็จกจริ
ดํารงตําแหน
สํานักเงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งวากระบวนการถอดถอนผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางนายกรัฐมนตรี
และผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดดําเนินไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่ ๓ ประกอบกั
งขั้นมีการประชุมกราวมของสภาผูแสํทนราษฎรกั
บวุฒิสภา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บบทเฉพาะกาลจนถึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามมาตรา ๓๒๒ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๓๐๖ เพื่อลงมติเกี่ยวกับการถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงสํดัางนักล
าว และทีป่ ระชุมไดลงมติ
วยเหลือทางการเงิกานทีร่ ฐั บาลมีไปถึง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วา หนังสือสํขอความช
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กองทุนการเงินระหวางประเทศเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง กรณีเชนวานี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่มีปญหาเกีสํา่ยนัวกั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัฐธรรมนู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ยอมถือไดวาเปนกรณี
บอํานาจหนาที่ขององคกากรตาง ๆ ตามรั
ญตามนัย
ของมาตรา ๒๖๖ และคณะรัฐมนตรีก็ดี ประธานรัฐสภา ก็ดี มีสทิ ธิเสนอเรือ่ งพรอมความเห็น
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตอศาลรัสํฐาธรรมนู
ญเพื่อพิจารณาวินิจกฉัา ยวา หนังสือสํขอความช
วยเหลือทางการเงิกานดังกลาวเปน
สัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

[รก.๒๕๔๒/๖๓ก/๑๓๙/๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒]
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คําวินิจฉัยของ นายอุระ หวังออมกลาง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่ ๑๑/๒๕๔๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วันที่ ๒๕กพฤษภาคม
๒๕๔๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า

เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให
ศาลรัสํฐาธรรมนู
ญพิจารณาวินิจฉัยกวาาหนังสือแจงความจํ
านงขอรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ความชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน ที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ
เปสํานนัหนั
งสือสัญญาที่จะตองไดการับความเห็นสํชอบจากรั
ฐสภา ตามรัฐธรรมนู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอเท็จจริงไดความวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๒๖ คน เห็นวา การที่
กา บความชวยเหลื
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
รัฐบาลไดสํามนัีหกนังานคณะกรรมการกฤษฎี
งสือแจงความจํานงขอรั
ทางวิชาการและการเงิกนาจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศโดยมิไดรับความเห็นชอบของรัฐ เปนพฤติการณที่สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขัดตอรัฐธรรมนูญแห
มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งราชอาณาจัสํกานัรไทย
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จึงไดรองขอถอดถอน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี และนายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังสํออกจากตํ
าแหนงตอประธานวุ
ฒิสภาไดสงคํารองขอถอดถอนดั
งกลาว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฒิสภา ประธานวุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจกริตา แหงชาติเห็สํนาวนัากมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปญหาในเบื้องตนวา กหนั
่รัฐบาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งสือแจงความจํ
สํานักานงที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ เปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบของ
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นที่ขัดแยงกัน
รัฐสภาตามรั
ธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔กาวรรคสอง หรืสําอนัไม
และเห็นวาเปนความเห็
ระหวางคณะรัฐมนตรีกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ฐธรรมนูสํญานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอ่ งพรอมความเห็
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขององคกรตาง ๆ กตามรั
๒๖๖ จึงไดเสนอเรื
ดังกลาวมาเพือ่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําวนัยวาจาของผู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ่ า งสงของ
ขอเท็จจริงทีไ่ ดความจากคํ
าแถลงด
ร อ งและเอกสารที
ฝายผูรอง ไดความวา ไดเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจและการเงินอยางรุนแรงในชวงเวลาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทธ เปนนายกรั
สํานัฐกมนตรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พลเอก ชวลิต ยงใจยุ
จนรัฐบาลตองมีกหานังสือแจงความจํ
นง ฉบับที่ ๑
เมือ่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ เพื่อขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินตามแผนการ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักและเพื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งสือ
ใหความชสําวนัยเหลื
อของกองทุนการเงิกนาระหวางประเทศ
่อใหการเปนไปตามหนั
แจงความจํานง จึงไดออกพระราชกําหนดรวม ๖ ฉบับ โดยไดนําพระราชกําหนดดังกลาว เสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่อพิจารณาอนุสํามนััตกิ งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สภาผูแทนราษฎรเพื
พระราชกําหนดดังกลากวเสนอสภาผู
แสํทนราษฎรพิ
จารณา
เมือ่ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตย ไดอภิปราย สรุปวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือแจงความจํานงที่มีไปถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศขัดตอรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔ เพราะเปนหนังสือสัญญาที่ตองออกพระราชบัญญัติ (รวมถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชกําหนด) เพื่อใหการเปนไปตามสัญญา จึงตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอน
ซึง่ นายโภคิน พลกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดชี้แจงวา หนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แจงความจํานงเปนเพียงขอเสนอขอกูเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศเทานั้น รัฐบาลของ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เห็นวาแม
จะถือวาหนังสือแจงความจํานงเปนหนังสืสํอาสันัญ
ญา แตกไ็ มมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอความใดระบุใหไปออกกฎหมาย จึงไมมีประเด็นวาจะขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๒๔
หรือไม แตหนังสือแจงกความจํ
านงตัง้ สํแต
บที่ ๒ เปนตนมาจนถึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักฉบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กางฉบับที่ ๕ ซึง่ ทํา
ในสมัยรัฐบาล นายชวน หลีกภัย มีการระบุวาจะออกกฎหมายอะไร เมือ่ ใด การที่กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ อากงมติ
ลงวันที่ ๒ มีนกาคม
๒๕๒๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ท่ี ๖๐๕๖-(๗๙/๓๘)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ค.ศ. ๑๙๗๙
สํานัก(พ.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ของคณะกรรมการบริหารของกองทุนการเงินระหวางประเทศ ยืนยันวาแผนการใหความชวยเหลือ
ของกองทุ
นระหวางประเทศและหนั
านงไมเปนสัญญานัก้นา เปนแนวปฏิบัติ
สํานนัการเงิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งสือแจสํงาความจํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของกองทุนการเงินระหวางประเทศไมเกี่ยวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึง่ เปนกฎหมายภายใน
สูงสุดของประเทศไทย
มไิ ดใชหลักวากกฎหมายระหว
เ หนือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทัง้ ระบบกฎหมายไทยก็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สําางประเทศอยู
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมายภายใน การตีความคําวาหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๒๔
จึงตองหมายความถึงความตกลงใด
วา จะอยูภ ายใตกฎหมายระหว
างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํๆานัไม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรือไม นอกจากนี้ หนังสือสัญญาทีท่ าํ ตามกฎหมายระหวางประเทศก็มหี ลายรูปแบบและมิได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เปนรูปแบบที่จะตอกงมี
ใชหนักงสืา อสัญญานั้นเสมอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ประกาศพระบรมราชโองการให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอเท็จจริงไดความจากคําแถลงดวยวาจาของฝายรัฐบาล และเอกสารที่อางสง
ของฝายรัสําฐนับาลว
า กองทุนการเงินระหว
องคกรระหวางประเทศจั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศสํเป
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาดตั้งขึ้นโดย
ความเห็นของที่ประชุมวาดวยการเงินและการคลังของสหประชาชาติ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหเกิด
ความรวมมือทางการเงิ
มขี อ ตกลง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นระหวางประเทศและขยายการพาณิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีชกยาระหวางประเทศ
สํานักได
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ระหวางสมาชิกเรียกวา "ขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ" กองทุนการเงินระหวาง
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น โดยเตรียม
ประเทศสํมีานัมกาตรการให
ความชวยเหลืกาอแกสมาชิกทีสํ่มานัีปกญงานคณะกรรมการกฤษฎี
หาการขาดดุลการชําระเงิ
ทรัพยากรของกองทุนการเงินระหวางประเทศ ไมวาจะเปน "เงิน" และ/หรือ "สิทธิพเิ ศษถอนเงิน"
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ใชประโยชน
สํานัจกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(Special DrawingกาRights หรือ สํSDRs)
ใหแกสมาชิกที่มีปญกหาได
ากทรัพยากร
ดังกลาวในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและการเงิน การดําเนินการตามแผนการใหความ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เปนการดําสํเนิ
านันกการเพื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า วยเหลือ
ชวยเหลืสํอา(Stand-by
Arrangement)
่อรองรับการใหคกวามช
ทางการเงินของกองทุนการเงินระหวางประเทศแกสมาชิก ตามขอตกลงวาดวยกองทุนการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระหวางประเทศ ขอ ๕ มาตรา ๓ (บี) (Article V Section ๓ (b)) กําหนดวารัฐสมาชิกมีสทิ ธิซอ้ื
เงินตราสกุ
่ตนตองการดวยเงินตราสกุ
ง้ นี้ กองทุนการเงินระหว
สํานัลกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ลของตนเอง
สํานักทังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา างประเทศจะขาย
เงินตราดังกลาวใหโดยมีเงือ่ นไขจะตองซือ้ เงินของตนคืนไปภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด รัฐสมาชิก
ที่มีปญหาการขาดดุกลาการชําระเงินสํจะต
องมีหนังสือแจงความจํกาานงไปถึงกองทุสํานนัการเงิ
นระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศ ชี้แจงถึงปญหาทางเศรษฐกิจและการเงินที่เกิดขึ้น แผนการดําเนินการและนโยบายในการ
แกไขปญสํหาเศรษฐกิ
จและการเงินของรั
กองทุนการเงินระหวากงประเทศใช
เปน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสมาชิก เพื
สํา่อนัให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
เกณฑพิจารณาอนุมัติความชวยเหลือ ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ เมือ่ วันที่ ก๓า พฤษภาคมสํ๒๔๙๒
ตอมาไดมีการตราพระราชบั
ญญัตสํิใาหนัอกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
นาจปฏิบัติการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
เกี่ยวกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ และพระราชบัญญัติใหอํานาจและกําหนด
การปฏิบสํัตานัิบกางประการเกี
่ยวกับสิทธิกพาิเศษถอนเงินสํในกองทุ
นการเงินระหวางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๑๔
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หลังจากประเทศไทยเปนสมาชิกกองทุนการเงินระหวางประเทศแลวไดประสบภาวะวิกฤติทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เศรษฐกิจ ไดเคยขอความช
วยเหลืสําอนัทางการเงิ
นและทางวิชาการจากกองทุ
นการเงิ
นระหวาง
ประเทศมาบางแลว ตอมาเมื่อป ๒๕๔๐ ประเทศไทยไดประสบปญหาทางเศรษฐกิจและการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
อีก รัฐบาลของ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุกาทธ จึงไดมมี ติสําอนันุกมงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตั ใิ หกระทรวงการคลังกและธนาคาร
แหงประเทศไทยเจรจาขอความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประเทศ ธนาคารกลางของประเทศต
ง ๆ และสถาบันการเงิกนาในตลาดเงินทุสํนานัตกางานคณะกรรมการกฤษฎี
งประเทศ
เพื่อแกไขปญหาการเงินการคลัง การปรับปรุงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และการปรับปรุง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัวกาการกระทรวงการคลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ประสิทธิสํภาาพของธนาคารแห
งประเทศไทย
รัฐมนตรี
ง ก(นายทนง
พิทยะ)
และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (นายชัยวัฒน วิบลู ยสวัสดิ)์ เปนผูลงนามรวมกัน และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัขอรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นการเงินสําระหว
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไดลงนามในหนังสืกอาแจงความจํานง
บความชวยเหลือจากกองทุ
างประเทศ
กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย ไดยืนยันแผนการขอรับความชวยเหลือทาง
สํานนัระยะเวลา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น ๒.๙ พัสํนาลนัากนงานคณะกรรมการกฤษฎี
การเงินเป
๓๔ เดือน ในวงเงิ
SDRs หรือประมาณก๔า พันลาน
เหรียญสหรัฐ จากกองทุนการเงินระหวางประเทศ คณะกรรมการบริหารของกองทุนการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระหวางประเทศ ไดกอา นุมตั วิ งเงินดัสํางนักลกงานคณะกรรมการกฤษฎี
าวใหแกประเทศไทย เมื
๒๕๔๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอ่ วันที่ ๒๐ สิงสํหาคม
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เมือ่ นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีตอจาก พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รัฐบาลของนายชวน
หลีกภัย สํก็าไนัดกมงานคณะกรรมการกฤษฎี
หี นังสือแจงความจํานงฉบั
ที่ ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกากายน ๒๕๔๐
กา บที่ ๒ ถึงสํฉบั
านับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๑ และวันที่
๑ ธันวาคม ๒๕๔๑กตามลํ
แจงความจํานงจะพูดถึกางการแกไขปญสํหาเศรษฐกิ
จและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าดับ หนั
สํางนัสืกองานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การเงินตามที่ไดดําเนินการมาแลวจะทําตอไป และมีขอยกเวนที่จะไมปฏิบัติบางมาตรการเพื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า สิทธิพิเศษในการถอนเงิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประกอบการพิ
จารณาในการอนุมัติกการใช
นงวดตอไปกรัาฐบาลทุกรัฐบาล
ที่เคยขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศไมเคย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญและกองทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ถือปฏิบัติวาหนังสือกและเอกสารแสดงเจตจํ
านงเปนสัญญาตามรั
นการเงิน
ระหวางประเทศก็ถือปฏิบัติเชนเดียวกัน ความหมายของคําวาหนังสือสัญญาในรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แหงราชอาณาจั
กรไทย มาตรา ๒๒๔กาเปนคําทีม่ คี วามหมายกว
างทํานองเดียวกักบา คําวา
"สนธิสญ
ั ญา" ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิ
สสําัญนัญาระหว
างประเทศและองค
หรือระหวาง กา
องคการระหวางประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖ ซึง่ หมายความถึงความตกลงระหวางประเทศทีท่ าํ ขึน้ เปน
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
า ฐกับองคกสํารระหว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนังสือระหว
งรัฐตาง ๆ หรือระหวากงรั
างประเทศหรือระหวกาางองคการระหวาง
ประเทศดวยกัน และอยูภ ายใตกฎหมายระหวางประเทศแตหนังสือแจงความจํานงมิไดมลี กั ษณะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังกลาว
พิจารณาแลว มีปญ
 หาตองวินจิ ฉัยวา กรณีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๖ หรือไม
ตามมาตรา ๓๐๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติวา ผูดํารงตําแหนง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ฯลฯ ... มีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่
สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในยุติธรรม หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย วุฒิสภามีอํานาจ
ถอดถอนได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๐๔ บัญญัติวา สมาชิกสภา จํานวน ๑ ใน ๔ ของสมาชิกทัง้ หมด
เทาทีม่ อี สํยูา นั...กงานคณะกรรมการกฤษฎี
มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอกประธานวุ
ฒิสสํภาานัเพื
อ่ ใหสภามีมติตามมาตรา
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๐๗
ใหถอดถอนตามมาตรา ๓๐๓
ิวา เมื่อวุฒิสภาไดรับคํกาารองตามมาตราสํานั๓๐๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๓๐๕ บัญ
สําญันักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหประธานวุฒิสภาสงเรื่องคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการ
ไตสวนโดยเร็
... เห็นวา ตามมาตรากา๓๐๕ คณะกรรมการป
องกันและปราบปรามการทุ
จริต
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แหงชาติ จะตองดําเนินการไตสวนใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว แลวทํารายงานเสนอวุฒิสภา วาคํารองขอ
ขอใดมีมลู หรือไมเพีกายงใด พรอมระบุ
หตุแหงการนั้นดวย ...กเป
ณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักเงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นกระบวนการที
สํานัก่คงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จะตองดําเนินการ และวินิจฉัยสั่งการไปตามอํานาจ
หนาทีข่ องตน
ไมใชเปนเรือ่ งทีม่ ขี อ สงสั
ประธานวุฒสิ ภาเพือ่ สงกมาให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยแลวสงเรือ่ สํางให
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เปนกรณีที่ไมมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รัฐธรรมนูญ ประธานรั
่นคํารองมาเพื่อศาลรัฐกธรรมนุ
ญพิจารณาวิ
นิจฉัยตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐสภาจึงไมสํอาาจยื
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๖ ได แตเมือ่ เสียงขางมากของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนู
ญเห็นวา ประธานรัฐสภาเสนอเรื
่องพร
นมา เพื่อศาลรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัอกมความเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยโดยเห็นวากรณีมีปญหาขอโตแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญ จึงเปนกการเสนอตามรั
ญแหงราชอาณาจักการไทย มาตราสํ๒๖๖
เพราะกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สําฐนัธรรมนู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดังกลาวมีปญหาเกี่ยวกับการที่คณะรัฐมนตรีทําหนังสือแจงความจํานงไปยังกองทุนการเงินระหวาง
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานัเสนอเพื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประเทศสํเป
หนังสือสัญญาที่คณะรัฐกามนตรีจะตองนํ
่อขอรับความเห็นกาชอบของรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มีปญหาเกี่ยวกับอํากนาจหน
าที่ขององค
กรตามรัฐธรรมนูญเกิดกขึา ้นแลวและเปสํนาไปตามบทบั
ญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๖ จึงรับเรื่องไวพิจารณาวินิจฉัย ผูทําคําวินิจฉัย
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัก่รงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นระหวาง
จึงวินิจฉัสํยาไปในคราวนี
้ดวยวา หนังสืกอาแจงความจําสํนงที
ัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงิ
ประเทศ เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔ หรือไม และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานชอบของรัสํฐาสภาตามรั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จะตองไดรับความเห็
ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
กรไทย
๒๒๔
วรรคสองหรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัา กประเทศไทยเป
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า นการเงิน
พิเคราะหแลว ขอเท็กาจจริงไดความว
นสมาชิกกกองทุ
ระหวางประเทศตั้งแตป ๒๔๙๒ ตามขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ ประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กฤติทางเศรษฐกิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สมาชิกที่ประสบภาวะวิ
จมีสิทธิขอรับความชกวายเหลือทางวิชสําการและการเงิ
นจาก
กองทุนการเงินระหวางประเทศ ไมวาจะเปนเงินและหรือสิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Rights หรือ SDRs) ตามแผนการใหความชวยเหลือ (Stand-by Arrangement) เมื่อป ๒๕๔๐
ประเทศไทย ประสบภาวะวิ
กฤติทสํางเศรษฐกิ
จอยางรุนแรง รักฐาบาลไทย ซึง่ มีสํพาลเอก
ชวลิต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี ไดขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ
คณะกรรมการบริหการกองทุ
นการเงิ
างประเทศ อนุมตั กใิ าหความชวยเหลือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานันกระหว
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ทางการเงินแกประเทศไทยจํานวน ๒.๙ พันลาน SDRs หรือประมาณ ๔ พันลานเหรียญสหรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทธ ไดทําหนัสํงาสืนัอกแจ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มีกําหนดระยะเวลากา๓๔ เดือน รัฐสํบาลของพลเอก
ชวลิต ยงใจยุ
งความจํานง
ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ ฉบับแรกเมื่อ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
า
วันที่ ๑๔สําสินังกหาคม
๒๕๔๐ ตอมาเมื่อกนายชวน
หลีกสําภันัยกงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนนายกรัฐมนตรี รัฐกบาลของ
นายชวน
หลีกภัย ก็ไดทําหนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก ๕ ฉบัสํบานัคืกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บที่ ๒ ถึงสํฉบั
านับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การเงินระหวางประเทศอี
หนังสือแจงความจํานงฉบั
ที่ ๖ ในหนังสือ
แจงความจํานงจะแสดงเหตุผล ความจําเปน แนวนโยบายในการแกปญหาเศรษฐกิจและสังคม
สํานัก่รงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
เห็นวา การที
ัฐบาลไทยขอรับความชกาวยเหลือทางวิสํชานัาการและการเงิ
นภายใตแกผนการให
ความ
ชวยเหลือ (Stand-by Arrangement) จากกองทุนการเงินระหวางประเทศ เปนการใชสิทธิใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฐานะเปนสมาชิกกองทุนการเงินระหว
างประเทศตามขอตกลงวาดวยกองทุนสํการเงิ
นระหวาง
ประเทศ และเมื่อประเทศไทยตกลงเปนสมาชิกกองทุนการเงินระหวางประเทศแลว รัฐสภาก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตราพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔
และพระราชบัญญัติใหอํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองทุนการเงินระหว
๒๕๑๔ หนังสือแจงความจํ
วยเหลือทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาางประเทศ พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านงขอรับความช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การเงินและทางวิชาการ ที่ทําตอมาหลังจากการเปนสมาชิกของกองทุนการเงินระหวางประเทศ
เปนการกระทํ
าที่ตอเนื่องจากสัญญาหลั
อตกลงวาดวยกองทุกนาการเงินระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กและเปนไปตามข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประเทศ ขอ ๕ มาตรา ๓ (บี) (Article V Section ๓ (b)) วาประเทศสมาชิกมีสิทธิซื้อเงินตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกระหว
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สําโนัดยมี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สกุลของตนเอง ทัง้ กนีา้ กองทุนการเงิ
างประเทศจะหาเงิกนาตราดังกลาวให
เงื่อนไขวา
ประเทศสมาชิกจะตองซื้อเงินตราของตนคืนไปภายในระยะเวลาที่กําหนด ไมมีการเจรจา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ปแบบของสัสํญ
านัญา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บ
ไมไดลงนามหรื
อมีการใหสัตยาบันในรู
หนังสือแจงความจํานงที
่ อกวา
จะแกไขปญหาเศรษฐกิจอยางไร จะปฏิรูประบบตรวจสอบการเงินวิธีใด จะปรับโครงสราง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อยางไร เปนสํบัานนัทึกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สถาบันการเงินวิธีใกดา และเรียกความเชื
่อถือของเจาหนี้คืนมาได
กที่บอกถึง
ความตั้งใจของรัฐบาลในการที่จะกําหนดแนวทางในการดําเนินมาตรการเศรษฐกิจในดาน
สํา่อนัฟกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําเพื
นัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตาง ๆ เพื
นฟูเศรษฐกิจและปญหาของประเทศ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริหารของกองทุนการเงินระหวางประเทศ นอกจากนี้ กองทุนการเงินระหวางประเทศได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนดแนวทางที่เปนมติ หรือ Decision
ที่ ๖๐๕๖ (๗๙/๓๘) ลงวันที่ ๑ มีสํนาาคม
๑๙๗๙ วา
แผนการให
ความชวยเหลือ (Stand-by Arrangement)
ไมเปนความตกลงระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และดวยเหตุน้ี จึงหลีกเลีย่ งการใชภาษาทีเ่ ปนนัยทางสัญญา ทัง้ ใน Stand-by Arrangement
และในหนังสือแสดงเจตจํ
Arrangement areกาnot international
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านง (Stand-by
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
agreement and there fore language laving contractual conation will be
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา and letter สํofานัintent)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
avoidedสําinนักStand-by
Arrangement
เมื่อพิจารณาประกอบ
หนังสือแจงความจํานงของรัฐบาลประกอบมติของกองทุนการเงินระหวางประเทศ จึงเห็นได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชัดเจนวา หนังสือแจงความจํานงไม
ใชสญ
ั ญา
อาศัยเหตุผลดังกลาวมา จึงวินจิ ฉัยวาหนังสือแจงความจํานงไมใชสญ
ั ญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรณีจึงไมตองรับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔
วรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายอุระ หวังออมกลาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

[รก.๒๕๔๒/๖๓ก/๑๔๔/๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒]
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

