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ปัญหา
เกี่ยวกับความหมายของ
คําว่า“เงินแผ่นดิน”
บทนํา
คําวา “เงินแผนดิน” เปนถอยคําทีไ่ ดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ และกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน การคลัง และการงบประมาณ โดยในการจายเงินแผนดิน
ในระบบกฎหมายของประเทศไทยนัน้ มีหลักการสําคัญ คือ จะกระทําไดก็แตเฉพาะทีไ่ ดอนุญาต
ไวในกฎหมาย ๔ ประเภท คือ กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ กฎหมายวาดวยการโอนงบประมาณ และกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณี
ทีม่ ีความจําเปนเรงดวนรัฐบาลจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ ในกรณีเชนวานีต้ องตั้งงบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังในพระราชบัญญัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณถัดไป จากหลักการดังกลาว จะเห็นไดวาการจายเงินแผนดินนั้นจะตอง
กระทําในรูปของการตราเปนกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ เพื่อใหการจายเงินแผนดินซึ่งเปนเงิน
ของประชาชนไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งเปนตัวแทนของประชาชน อันจะทําใหรัฐบาลมีความ
ชอบธรรมในการจายเงินแผนดิน เพื่อจัดสรรใหสว นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นซึ่งเปนหนวย
รับงบประมาณ มีงบประมาณรายจายในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงาน
เนือ่ งจากในระบบกฎหมายของประเทศไทยมิไดมีการบัญญัติบทนิยามความหมายของคําวา
“เงินแผนดิน” ไวโดยเฉพาะ จึงทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติอันเปนปญหาขอกฎหมายวาเงินแผนดิน
มีความหมายกวางขวางมากนอยแคไหน เพียงใด ดังเชนกรณีทกี่ ระทรวงการคลังไดมีหนังสือหารือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง “การใชจายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕”
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ปญหาเกี่ยวกับความหมายของคําวา “เงินแผนดิน”

เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ซึง่ บัญญัตวิ า “... การสัง่ จายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๒ หรือคลังจังหวัดหรือ
คลังอําเภอ ใหกระทําไดแตเฉพาะที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป พระราชบัญญัติ
งบประมาณเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ มติใหจา ยเงินไปกอน หรือพระราชกําหนด
ที่ออกตามความในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ...” ฉะนั้น เมื่อพิจารณาตามนัยนี้แลวก็จะเห็นไดวา
การจายเงินแผนดินตามรัฐธรรมนูญก็ดี หรือการจายเงินคงคลังก็ดี จะมีหลักเกณฑการจายเกณฑ
เดียวกัน๙
มีขอสังเกตวา “เงินคงคลัง” จะถือวาเปนเงินแผนดินหรือเปนสมบัติของประเทศชาติทั้งหมด
หาไดไม ทัง้ นี้ เพราะในบัญชีเงินคงคลังนัน่ เอง ก็อาจจะมีเงินของเอกชนนําฝากปะปนอยูด ว ย เชน เงินฝาก
ของเอกชน หรือเงินขายบิลหรือเปนเงินทีต่ อ งจายคืนใหแกบคุ คลใด ๆ เพราะเปนเงินอันไมพงึ ตองชําระ
ใหแกรัฐบาล เชน ทางราชการประเมินภาษีเกินอัตราที่จะตองเสีย จึงตองจายคืนใหแกผูเสียภาษีไป
ซึ่งเงินดังกลาวในทางการคลังมิไดถือวาเปนเงินของทางราชการโดยเฉพาะ ฉะนั้น เงินคงคลังในสวนนี้
จึงไมอาจถือไดวาเปนเงินแผนดิน๑๐
ดังนั้น จึงเห็นไดวา “เงินแผนดิน” และ “เงินคงคลัง” เปนคนละเรื่องกันแมวาจะมีความ
เกีย่ วของกันอยูบ า งก็ตาม เนือ่ งจากเงินคงคลังนัน้ ตามพระราชบัญญัตเิ งินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๔
วรรคหนึง่ บัญญัตวิ า “ภายใตบงั คับแหงมาตรา ๑๓๑๑ บรรดาเงินทัง้ ปวงทีพ่ งึ ชําระใหแกรฐั บาลไมวา เปน
ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาปรับ เงินกูห รือเงินอืน่ ใด หัวหนาสวนราชการทีไ่ ดเก็บหรือรับเงินนัน้ มีหนาที่
ควบคุมใหสงเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ หรือสงคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอตามกําหนดเวลาและ
ขอบังคับที่รัฐมนตรีกําหนด โดยไมหักเงินไวเพื่อการใด ๆ เลย” กลาวคือ บรรดาเงินทั้งปวงที่กฎหมาย
กําหนดใหนาํ สงคลังเปนเงินทีร่ ฐั บาลมีไวเพือ่ การใชจา ยในการบริหารราชการแผนดิน อันประกอบไปดวย
เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สําหรับเงินในงบประมาณ ไดแก รายไดทเี่ ปนภาษี และรายได
ทีไ่ มใชภาษีอากร เชน คาธรรมเนียม เงินไดจากรัฐพาณิชย เงินบริจาค เปนตน สวนเงินนอกงบประมาณ
ที่เปนเงินคงคลังนั้น ไดแก เงินยืมทดรองราชการ๑๒ เงินฝาก๑๓ เงินขายบิล๑๔ เงินอันไมพึงตองชําระ
ใหแกรัฐบาล เปนตน จะเห็นไดวาในเงินคงคลังนั้นจะมีเงินของเอกชนมารวมอยูดวยซึ่งทําใหเงิน
นอกงบประมาณประเภทนี้ไมไดเปน “เงินแผนดิน” แตเปน “เงินคงคลัง”
เพิ่งอาง, หนา ๓๒.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๓.
๑๑
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๑๓ บัญญัติวา
“องคการใด ๆ ของรัฐบาลทีไ่ ดตงั้ ขึน้ แลวกอนวันใชพระราชบัญญัตนิ หี้ รือทีจ่ ะตัง้ ขึน้ ใหม บรรดาทีใ่ ชทนุ หรือทุนหมุนเวียนนัน้
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขอบังคับวาดวยการจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําทุนหรือผลกําไรเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑”
๑๒
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๓ บัญญัติวา
““เงินยืมทดรองราชการ” หมายความวา เงินซึ่งกระทรวงการคลังอนุญาตใหสวนราชการมีไวตามจํานวนที่เห็นสมควร
เพื่อทดรองจายเปนคาใชสอยปลีกยอยประจําสํานักงานตามขอบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง”
๑๓
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๓ บัญญัติวา
““เงินฝาก” หมายความวา เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไวและจายคืนตามคําขอของผูฝากตามขอบังคับและระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง”
๑๔
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๓ บัญญัติวา
““เงินขายบิล” หมายความวา เงินที่กระทรวงการคลังรับไว ณ ที่แหงหนึ่งเพื่อโอนไปจาย ณ ที่อีกแหงหนึ่งตามขอบังคับ
และระเบียบของกระทรวงการคลัง”
๙

๑๐
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ปญหาเกี่ยวกับความหมายของคําวา “เงินแผนดิน”

นอกจากเงินแผนดินจะมีผลในทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดินใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่บัญญัติไวในกฎหมาย ๔ ประเภท ดังกลาวมาแลว เงินแผนดินยังมีผลในทางกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ การเสนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ ข องสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ห รื อ สภาขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปประเทศ กลาวคือ ตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และฉบับแกไขเพิม่ เติม ไดบญ
ั ญัตใิ หสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
รวมกันจํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน หรือคณะรัฐมนตรี หรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สามารถ
เสนอรางพระราชบัญญัตไิ ด แตรา งพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงินจะเสนอไดแตโดยคณะรัฐมนตรี
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๔ วรรคสาม
ไดบญ
ั ญัตคิ วามหมายของรางพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงินวา “รางพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงิน
ตามวรรคสอง หมายความถึงรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข
ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน
หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน การกูเ งิน การคํา้ ประกัน หรือการใชเงินกู หรือการดําเนิน
การที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ หรือเงินตรา” และมาตรา ๑๔ วรรคสี่ บัญญัติวา “ในกรณีเปนที่สงสัยวา
รางพระราชบัญญัติที่เสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม
ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัย”
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ มาตรา ๑๔ วรรคสาม แลว จะพิจารณาเห็นไดวา “รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน”
ไดแกรางพระราชบัญญัติที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑) เปนรางพระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับการตัง้ ขึน้ ยกเลิก ลด เปลีย่ นแปลง แกไข ผอน หรือ
วางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
๒) เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน
๓) เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน
๔) เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการกูเงิน การคํ้าประกัน หรือการใชเงินกู
๕) เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ
๖) เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับเงินตรา
ดังนั้น หากรางพระราชบัญญัติฉบับใดที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวา
๒๕ คน หรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเปนผูเสนอมีกรณีเปนที่สงสัยวาเปนรางพระราชบัญญัติ
เกีย่ วดวยการเงินหรือไม และประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติวนิ จิ ฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับ
การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน ซึ่งเปน รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินประเภทหนึ่ง
อันจะมีผลในทางกฎหมาย คือ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
จะไมสามารถเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวได

๑๒๘
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

บทสรุป
เมือ่ พิจารณาความหมายในทางวิชาการ และแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
ความหมายของคําวา “เงินแผนดิน” ดังที่ไดกลาวมาโดยลําดับแลว จะเห็นไดวา คําวา “เงินแผนดิน” นัน้
มีความหมายกวางกวา “เงินคงคลัง” กลาวคือ “เงินแผนดิน” เปนเงินของรัฐเปนเงินที่ราษฎรทั้งประเทศ
เปนเจาของ โดยรัฐมีไวใชจายเพื่อการดําเนินการตาง ๆ เงินแผนดินยอมหมายรวมถึงเงินทีอ่ ยูในคลัง
ทีเ่ ปนของรัฐและเงินทีไ่ มไดอยูในคลังแตอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ หรือทีเ่ รียกวา
“เงินนอกงบประมาณที่ไมใชเงินคงคลัง” ไดแก เงินรายไดของหนวยงานที่ไมตองนําสงคลัง หรือเงินกู
ทีไ่ มต องนําสง คลัง ดังนั้น การจะเปนเงินแผนดินทีจ่ ะตองปฏิบัติตามหลักการจายเงินแผนดิน
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ตองพิจารณาวาเงินนั้นรัฐเปนเจาของหรืออยูในความ
ครอบครองของรัฐหรือไม ไมใชพิจารณาวาเงินนั้นกฎหมายกําหนดใหสงคลังเปนเงินคงคลังหรือไม
เพราะเงินคงคลังมีทัง้ ที่เปนเงินแผนดินและไมใชเงินแผนดิน๑๕ การนําเอาความหมายของเงินแผนดิน
ไปผูกกับการนําเงินสงคลัง จึงเปนเรื่องที่ไมสอดคลองตามหลักกฎหมายการคลังและอาจกอใหเกิด
ความเขาใจทีค่ ลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความหมายของ “เงินแผนดิน” เพราะเงินนอกงบประมาณที่ไมใช
เงินคงคลังก็เปนเงินแผนดินไดหากวาเงินนั้นเปนเงินที่เปนกรรมสิทธิ์ของรัฐ
เนื่องจากขอบเขตและความหมายของคําวา “เงินแผนดิน” มีความสําคัญตอการรักษาวินยั การเงิน
การคลังของประเทศ ซึ่งในทางวิชาการไดมีการใหความหมายของคําวา “เงินแผนดิน” ซึ่งมีขอบเขต
และความหมายที่มีความชัดเจนพอสมควร ประกอบกับศาลรัฐธรรมนูญไดนําเอาแนวความคิดในทาง
วิชาการของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานการเงินการคลัง มาวางเปนแนวทางในการใหความหมาย
ของคําวา “เงินแผนดิน” ดังที่ปรากฏในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓-๔/๒๕๕๗ ดังนั้น เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนและปองกันปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับและการจาย “เงินแผนดิน” ดังทีเ่ คย
เกิดขึ้นมาในอดีต ควรมีการพัฒนาความหมายของคําวา “เงินแผนดิน” ใหมีคา บังคับในระบบกฎหมาย
ในการนี้ จึงควรบัญญัติความหมายของคําวา “เงินแผนดิน” ใหชัดเจนไวในกฎหมายวาดวยวินัย
การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ ซึ ่ง จะเป น กฎหมายใหม ท ีจ่ ะมี ก ารตราขึ ้น ใช บั ง คั บ เมื ่อ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ที่ผานความเห็นชอบจากประชาชนในการออกเสียงประชามติ
ไดมีการประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญโดยสมบูรณตอไป
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