คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2542

หนังสือแสดงเจตจํานงในการดําเนินนโยบาย
มิใชหนังสือสัญญาระหวางประเทศ?
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยนายจินดา ยงสุนทร ตุลาการรัฐธรรมนูญ อานคําวินิจฉัย
เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 วา หนังสือแสดงเจตจํานงในการดําเนินนโยบาย (Letter of Intent) ที่
รัฐบาลไทยยืน่ ตอกองทุนการเงินระหวางประเทศเพื่อขอเงินกูฉุกเฉิน (Standby Arrangement) มิใช
หนังสือสัญญาระหวางประเทศ คําวินิจฉัยนี้ควรแกการศึกษาและเพงพิเคราะหยิ่ง
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผูน าฝ
ํ ายคานและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 126 คน
เข า ชื่ อ ร อ งขอต อ ประธานวุ ฒิ ส ภาตามมาตรา 304 แห ง รั ฐธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย
พ.ศ. 2540 เพื่อใหวุฒิสภาลงมติตามมาตรา 307 ถอดถอนนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายธารินทร นิมมานเหมินท) ออกจากตําแหนง โดยกลาวหาวา
มีพฤติการณสอวาจงใจใชอํ านาจหนาที่ขัดตอมาตรา 224 แหงรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐบาล
ยืน่ หนังสือแสดงเจตจํานงตอกองทุนการเงินระหวางประเทศ โดยมิไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ประธานวุฒิสภาเมื่อรับคํารองแลวไดสงคํารองดังกลาวไปยังคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ปปป.) ซึ่งทําหนาที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ตามมาตรา 321 แหงรัฐธรรมนูญ แตปปช.
ยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญตีความวา หนังสือแสดงเจตจํานงเปนหนังสือสัญญาระหวางประเทศ
ตามนัยแหงมาตรา 224 หรือไม เนื่องจากเห็นวาเปนประเด็นที่มีความขัดแยงกันระหวางคณะ
รัฐมนตรีกับผูรอง
ในจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 13 คน มีถึง 5 คนที่เห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญ
มิควรรับวินจิ ฉัยประเด็นนี้ตั้งแตตน ดวยเหตุดังนั้นจึงมิไดมีบันทึกความเห็นและมิไดมีมติในประเด็น
ทีถ่ กู ขอใหวินิจฉัย ในจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 8 คนทีม่ บี นั ทึกความเห็น มีเพียง 2 คนที่เห็น
วา หนังสือแสดงเจตจํานงเปนหนังสือสัญญาระหวางประเทศ อีก 6 คนเห็นตรงกันขาม ดวยเหตุ
ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยวา หนังสือแสดงเจตจํานงมิใชหนังสือสัญญาระหวางประเทศ
กระบวนการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนประเด็นอันควรแกการ
วิเคราะห ในเมื่อความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 6 คนจากจํานวนรวม 13 คน (คิดเปนรอยละ
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46.15) กลายเปนมติและคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีนี้ กฎการลงคะแนนเสียง (Voting
Rule) ทีก่ าหนดมติ
ํ
และคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมิใชกฎคะแนนเสียงขางมาก (Majority Rule)
หากแตเปนกฎคะแนนเสียงนอย (Minority Rule) ในเมื่อตุลาการรัฐธรรมนูญทีไ่ มออกความเห็นมีถึง
5 คน (38.46%) ศาลรัฐธรรมนูญจําเปนตองทบทวนกระบวนการพิจารณาและวินิจฉัย มิฉะนั้น
เสี ย งขา งนอ ยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกลับกํ าหนดมติและคํ าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในเมื่อมติและคํ าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลในการกํ าหนดบรรทัดฐานแหงกติกาในสังคม
มติและคํ าวินิจฉัยดังกลาวสมควรยึดกฎคะแนนเสียงขางมาก จึงจะสามารถสรางความยอมรับ
และฉันทมติแหงสังคมได ในกรณีนี้ หากยึดกฎคะแนนเสียงขางมาก มติและคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญจักตองมาจากความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยางนอย 7 คน
ศาลรัฐธรรมนูญอางเหตุผลอยางนอย 4 ประการในการวินิจฉัยวา หนังสือแสดง
เจตจํานงมิใชหนังสือสัญญาระหวางประเทศ กลาวคือ
ประการแรก หนังสือแสดงเจตจํานงเปนหนังสือชี้แจงนโยบายและการดําเนินงาน
ของรัฐเพื่อเปนเหตุผลประกอบการขอใชสิทธิการถอนเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ มี
ลักษณะเปนการดําเนินการฝายเดียวของรัฐบาลไทย
ประการที่ สอง กองทุนการเงินการเงินระหวางประเทศเมื่อไดรับหนังสือแสดง
เจตจํานง มิไดมีหนังสือตอบรับสนองตามรูปแบบของความตกลงระหวางประเทศ
ประการที่สาม คณะกรรมการบริหารกองทุนการเงินระหวางประเทศในการประชุม
เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2522 มีมติที่ 6056 - (79/38) วา แผนการชวยเหลือและหนังสือแสดงเจตจํานง
มิใชหนังสือสัญญาระหวางประเทศ
ประการที่สี่ กองทุนการเงินระหวางประเทศมิไดถือวา เงื่อนไขการดําเนินนโยบาย
(Policy Conditionalities) ทีป่ รากฏในหนังสือแสดงเจตจํานงเปนพันธสัญญาที่เครงครัด หากมิได
ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขการดํ าเนิ น นโยบาย ก็ไมเ ปน เหตุใหตอ งถู ก ลงโทษ ทั้ ง นี้ ศาลรัฐธรรมนู ญ
ยกตัวอยางใหเห็นจริงวา แมหนังสือแสดงเจตจํ านงฉบับที่ 5 ระบุใหแกไขปรับปรุงกฎหมาย
ลมละลาย โดยใหรัฐสภาใหความเห็นชอบภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2541 แตการที่รัฐบาลไมสามารถ
ดํ าเนินการตามกํ าหนดได กองทุนการเงินระหวางประเทศมิไดถือวาเปนการละเมิดพันธะที่มีตอ
กองทุนฯ และไมสงผลใหไดรับโทษภายใตขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีขางตนนี้สะทอนใหเห็นถึงการยึดถือนิตินัย
แหงกระบวนการจัดทํ าหนังสือแสดงเจตจํ านงมากจนเกินไป และมิไดพิจารณาขอเท็จจริงอยาง
รอบดานอีกดวย
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แมกองทุนการเงินระหวางประเทศมิไดถือวา หนังสือแสดงเจตจํานงเปนหนังสือ
สัญญาระหวางประเทศ แตในขอเท็จจริงหากภาคีสมาชิกไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย
ที่ระบุไวในหนังสือแสดงเจตจํ านง มีตัวอยางเปนอันมากที่กองทุนการเงินระหวางประเทศระงับ
การจัดสรรเงินใหกสู วนที่เหลือ หากเห็นวา เงื่อนไขการดําเนินนโยบายที่ไมปฏิบัติเปนเงื่อนไขสําคัญ
และหากเห็นวา ภาคีสมาชิกผูรับเงินกูไมปฏิบัติตามหลักการของเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย รัฐบาล
ไทยในอดีตในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท เคยขอเงินกูฉุกเฉิน (Standby Arrangement)
จากกองทุนการเงินระหวางประเทศในป 2525 เมือ่ กองทุนฯเห็นวา รัฐบาลไทยไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
การดํ าเนิ น นโยบายที่ ร ะบุ ไ ว ใ นหนั ง สื อ แสดงเจตจํ านง กองทุ น ฯสั่ ง ระงั บ การจั ด สรรเงิ น ให กู 
สวนทีเ่ หลือ ทั้งๆที่รัฐบาลไทยยังเบิกจายเงินกูไมหมด
ดวยเหตุที่รัฐบาลไทยตั้งแตเดือนสิงหาคม 2540 เปนตนมาปฏิบัติตามเงื่อนไข
การดําเนินนโยบายที่กําหนดโดยกองทุนการเงินระหวางประเทศอยางเครงครัด แมจะไมสามารถ
ผลักดันกฎหมายลมละลายผานรัฐสภาตามกําหนดเวลา แตกองทุนการเงินระหวางประเทศก็แสดง
ความเห็นใจโดยมิไดลงโทษดวยการระงับเงินใหกูสวนที่เหลือ เพราะเห็นวา รัฐบาลไทยไดใชความ
พยายามอยางถึงที่สุดแลว กรณีกฎหมายลมละลายจึงมิใชตัวอยางที่แสดงวา กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศมิไดมีมาตรการลงโทษภาคีสมาชิกที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบาย
ตามสัญญาเงินกู เพราะมีตัวอยางนานากรณีที่กองทุนฯลงโทษประเทศลูกหนี้ กรณีดังกลาวเพียงแต
ชีใ้ หเห็นวา กองทุนฯมิไดบังคับใชมาตรการการลงโทษอยางเครงครัด แตความยืดหยุนในการลงโทษ
นีห้ าใชหลักการทั่วไปไม กองทุนฯจะยืดหยุนเฉพาะแตลูกหนี้ที่ 'เชื่อฟง' และ 'อยูใ นโอวาท' ของ
กองทุนฯ สําหรับลูกหนี้'หัวแข็ง'และไมอยูใ นโอวาท กองทุนฯมักจะบังคับใชมาตรการอยางเครงครัด
สัญญาเงินกูจากกองทุนการเงินระหวางประเทศมิใชสัญญาระหวางเจาหนี้กับ
ลูกหนี้ในกรณีทั่วไป แตเปนสัญญาเงินกูที่มีเงื่อนไขการดําเนินนโยบายเปนขอผูกพัน กองทุนฯ
ไมตอ งการไดชื่อวาแทรกแซงการดําเนินนโยบายภายในของภาคีสมาชิก และไมตองการถูกกลาวหา
วาละเมิดและลิดรอนอธิปไตยของภาคีสมาชิก กองทุนฯจึงกําหนดกระบวนการขอเงินกู โดยให
ประเทศลูกหนี้เปนผูยื่นหนังสือแสดงเจตจํานง แมประเทศลูกหนี้เปนผูดําเนินการยื่นหนังสือแสดง
เจตจํานงแตเพียงฝายเดียว แตบรรดาเงื่อนไขการดําเนินนโยบายที่ปรากฏในหนังสือแสดงเจตจํานง
ล ว นเกิ ด จากการเจรจาต อ รองระหว า งประเทศลู ก หนี้ กั บ กองทุ น ฯ หากประเทศลู ก หนี้ เ ผชิ ญ
วิกฤติการณที่รุนแรงยอมไรอํ านาจตอรอง และตองรับเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบายที่กําหนดโดย
กองทุนฯ หากหนังสือแสดงเจตจํ านงกํ าหนดเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบายที่กองทุนฯไมยอมรับ
กองทุนฯยอมไมอนุมัติเงินใหกู และตองกลับไปเริ่มตนเจรจาใหม จนกวากองทุนฯจะพอใจ ดวย
เหตุดงั นี้ แมวา การยื่นหนังสือแสดงเจตจํานงโดยนิตินัยจะเปนการกระทําฝายเดียว แตโดยพฤตินัย
แลวเปนผลจากการเจรจาตอรองระหวางประเทศลูกหนี้กับกองทุนฯ
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การตีความหนังสือแสดงเจตจํานงโดยยึดถือนิตินัยอยางเครงครัด เปนการตีความ
ที่ไมสอดคลองกับขอเท็จจริง เพราะขอเท็จจริงปรากฏชัดแจงวา กองทุนการเงินระหวางประเทศ
มีสวนรวมอยางสําคัญในการจัดทําหนังสือแสดงเจตจํานง โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดเงื่อนไข
การดํ าเนินนโยบาย ขอเท็จจริงยังปรากฏอยางชัดแจงอีกวา หากประเทศลูกหนี้ไมปฏิบัติตาม
หลักการหรือเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบายที่สําคัญ กองทุนมีอํานาจและสามารถใชอํานาจในการ
ลงโทษประเทศลูกหนี้ ดวยการระงับการจัดสรรเงินกูสวนที่เหลือ ดังที่ประเทศไทยเคยถูกลงโทษ
มาแลวในป 2525
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2 ทาน อันไดแก นายมงคล สระฏัน และนายชัยอนันต
สมุทวณิช เสนอคํ าวินิฉัยวา หนังสือแสดงเจตจํ านงเปนหนังสือสัญญาระหวางประเทศ (The
Nation, May 26, 1999) ศาสตราจารย ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช นําเสนอคําวินิจฉัยพรอมทั้ง
อรรถาธิบายโดยละเอียด (ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันที่ 28 พฤษภาคม 2542 นับเปนคําวินิจฉัย
อันประเทืองปญญา ดุจเดียวกับคําวินิจฉัยวาดวยสมาชิกภาพของ ส.ส. กลุมงูเหากอนหนานี้) และ
อันสาธารณชนและอนุชนสมควรเพงพิเคราะหและไตรตรอง
ศาสตราจารย ดร. ชัยอนันต เสนอความเห็นวา การวินิจฉัยวา หนังสือแสดง
เจตจํานงเปนหนังสือสัญญาระหวางประเทศหรือไมนั้น ไมควรพิจารณาแตเพียงวา หนังสือดังกลาว
มีองคประกอบของการเปนสนธิสัญญาหรือสัญญาหรือไม หากแตตองพิจารณาขอเท็จจริงดวยวา
ขอตกลงที่รัฐบาลทํากับองคการระหวางประเทศไมวาในรูปใดนั้น มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
หรือเขตอํานาจรัฐ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่ออนุวัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นหรือไม
ทัง้ นีศ้ าสตราจารย ดร. ชัยอนันตเห็นวา เขตอํานาจรัฐตามความในมาตรา 224 แหงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดมีความหมายครอบคลุมเพียงอาณาเขตทางกายภาพ หากแต
ครอบคลุมทั้งเขตอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมดวย
ขอเท็จจริงปรากฏวา หนังสือแสดงเจตจํ านงกําหนดเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย
ทีต่ อ งมีการตราพระราชบัญญัติ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ก็ยอมรับวา หนังสือแสดง
เจตจํานงฉบับที่ 5 กําหนดใหรัฐบาลแกไขปรับปรุงกฎหมายลมละลายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2541
ดวยเหตุดังนี้ แมการจัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงจะเปนอํานาจของฝายบริหาร แตการยื่นหนังสือ
แสดงเจตนาจํานงโดยมีเงื่อนไขในการตราพระราชบัญญัติยอมเปนการกาวลวงเขาไปสูปริมณฑล
แหงอํานาจของฝายนิติบัญญัติ
ศาสตราจารย ดร. ชัยอนันตเสนอขอวินิจฉัยวา ในเมื่อรัฐบาลจัดทําหนังสือแสดง
เจตจํานงเพือ่ ฟน ฟูเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวพันกับการแกไขกฎ ระเบียบ และกฎหมายตางๆ จํานวนมาก
รัฐบาลตองนําหนังสือแสดงเจตจํานงขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียกอนตามมาตรา 224 วรรค
สองแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เหตุที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติเชนนี้ก็เพื่อ
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กําหนดกรอบความสัมพันธระหวางอํานาจบริหารกับอํานาจนิติบัญญัติ ในขณะที่มาตรา 224 วรรค
หนึ่งใหอํ านาจแกฝายบริหารในการทํ าหนังสือสัญญาระหวางประเทศอยางคลองตัวพอสมควร
มาตรา 224 วรรคสอง กําหนดเงื่อนไขมิใหฝายบริหารกาวลวงเขาไปสูปริมณฑลแหงอํานาจของฝาย
นิติบัญญัติ
แมวาศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแลววา หนังสือแสดงเจตจํานงมิใชหนังสือสัญญา
ระหวางประเทศ แตคําวินิจฉัยจะยังเปนที่ถกเถียงตอไปในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการ
พิจารณาคําวินิจฉัยของศาสตราจารย ดร. ชัยอนันต สมุทวณิชประกอบดวย

