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ประธานรัฐสภาสงความเห็นของสมาชิกรัฐสภา      และประธานสภาผูแทนราษฎร
สงความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) วา รางพระราชบัญญัติ
ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
คมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดยไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
    ประธานรัฐสภาสงความเห็นของสมาชิกรัฐสภา จํานวน ๖๖ คน ซึ่งมีจํานวนไมนอย
กวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมอียูของท้ังสองสภา  และประธานสภาผูแทนราษฎร
สงความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๔๖ คน ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบ
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา รวม ๒ คํารอง เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึง่ (๑) ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแลวเหน็วา 
คํารองท้ังสองมีประเด็นแหงคดีเปนเร่ืองเดียวกัน จึงมีคําสั่งใหรวมพิจารณาและวินิจฉัยคดี 
เรื่องพิจารณาที่ ๖๗/๒๕๕๖ และเรื่องพิจารณาท่ี ๖๘/๒๕๕๖ ไปในคราวเดียวกัน โดยใหเรียก 
นายคาํนูณ สทิธสิมาน สมาชิกรฐัสภา กบัคณะ รวม ๖๖ คน วา ผูรองที ่๑ และใหเรยีก นายอภิสิทธิ ์
เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กบัคณะ รวม ๑๔๖ คน วา ผูรองท่ี ๒ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดงันี้
    คาํรองท่ีหนึง่ (เรือ่งพิจารณาท่ี ๖๗/๒๕๕๖) ผูรองท่ี ๑ เห็นวา รางพระราชบัญญตัใิหอาํนาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มีหลักการ
และเน้ือหาสาระสําคญัขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ วรรคหน่ึง และมาตรา ๑๗๐ สรปุไดดงันี้
    ๑. รฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ วรรคหน่ึง บญัญตัหิลักการสําคัญในการจายเงินแผนดนิไววา
จะกระทําไดเฉพาะท่ีไดอนุญาตไวในกฎหมาย ๔ ลักษณะ กลาวคือ (๑) กฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจาย (๒) กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ (๓) กฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ หรือ 

 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๓-๔/๒๕๕๗

วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง
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(๔) กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน รัฐบาลจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธกีารทีก่ฎหมายบัญญตั ิซึง่รฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๖๗ และมาตรา ๑๖๘
ประกอบพระราชบัญญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ไดบญัญตัถิงึรายละเอียดของรูปแบบ ขัน้ตอน
และวิธีการในการตราพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณไวเปนการเฉพาะ
ซึ่งมีลักษณะท่ีแตกตางจากการตราพระราชบัญญัติทั่วไปหลายประการ โดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง มีเจตนารมณใหความสําคัญ
แกการจัดทํา การอนุมัติ และการบริหารงบประมาณรายจายประจําป ทั้งน้ี โดยมีความมุงหมายให
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตรวจสอบถึงสถานะการเงินการคลังของประเทศในภาพรวมทั้งหมด
    รางพระราชบัญญตัใิหอาํนาจกระทรวงการคลงักูเงนิเพือ่การพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มไิดมเีนือ้หาสาระสําคญัอยูแตเพยีงการกําหนดใหอาํนาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเทานั้น หากแตยังไดมีการกําหนดใหมีการใชจายเงินแผนดินท่ีไดรับมาจาก
การกูเงนิตามรางพระราชบญัญตัดิงักลาว ในการดาํเนนิโครงการตาง ๆ  ตามยทุธศาสตรและแผนงาน
และภายในวงเงินที่กําหนดไวในบัญชีทายรางพระราชบัญญัติ รวมท้ังการนําเงินท่ีไดรับมาจาก
การกูเงินดังกลาวไปใหกูตอแกหนวยงานของรัฐเพ่ือนําไปใชจายในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร
และแผนงานตาง ๆ โดยไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง ซึ่งมีลักษณะเปนการกําหนดใหมีการกูและนําเงินท่ีไดรับมาจากการกูเงิน
ไปใชจายควบคูกันไปอยางมีนัยสําคัญ และไมสามารถแบงแยกจากกันไดทั้งฉบับ ดังนั้น เมื่อราง
พระราชบัญญัตินี้เปนเพียงรางพระราชบัญญัติทั่วไปที่มิไดมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติที่เปน
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการโอน
งบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง ตามนัยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ รางพระราชบัญญัตินี้
จึงขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง 
    นอกจากนี้ รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังขัดหรือแยงตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
เนื่องจากภายหลังจากที่รางพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลใชบังคับเปนกฎหมายแลว สภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาในฐานะองคกรฝายนิติบัญญัติจะไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในการควบคุมและตรวจสอบ
ถึงภาระหน้ีและการกอหน้ีของรัฐ รวมท้ังเพดานเงินกู และการจายเงินที่ไดรับมาจากการกูเงิน
ตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ในแตละปงบประมาณเพ่ือใหเปนไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง
จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในรางมาตรา ๕) ไดแตประการใด แมวา
ตามรางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
คมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มาตรา ๑๘ จะไดกําหนดไววาภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันส้ินปงบประมาณ ใหคณะรัฐมนตรีรายงานการกูเงินตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่กระทํา
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลว ผลการดําเนินงานและการประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน
ในแตละยุทธศาสตรตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตก็เปนเพียงการเสนอเพื่อทราบเทาน้ัน
    ๒.  รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๗๐ บญัญตัวิา การใชจายเงนิรายไดของหนวยงานของรฐัใดทีไ่มตอง
นําสงเปนรายไดแผนดินตองอยูภายใตกรอบวินัยการเงินการคลังตามหมวด ๘ วาดวยการเงินการคลัง 
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และงบประมาณ ไดแก มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๖๙ ดังนั้น การจายเงิน
รายไดของหนวยงานของรฐัทีไ่มตองนําสงเปนรายไดแผนดิน จงึตองยดึถอืและปฏบิตัติามมาตรา ๑๖๙ 
วรรคหนึง่ อยางเครงครดั เมือ่พจิารณารางพระราชบญัญตัใิหอาํนาจกระทรวงการคลงักูเงนิเพือ่การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มาตรา ๖ ไดกําหนดใหนําเงิน
ทีไ่ดจากการกูตามรางพระราชบญัญตันิีไ้ปใชจายตามวตัถปุระสงคในการกูโดยไมตองนาํสงคลงัตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง ดังนั้น เงินรายไดที่ไดจากการกู
ตามรางพระราชบญัญตันิี ้จงึมสีถานะเปนเงนิรายไดของหนวยงานของรฐัทีไ่มตองนาํสงเปนรายได
แผนดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ และเปนเงินแผนดินอยางหนึ่ง การที่
รางพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหมีการใชจายเงินกูดังกลาวอันเปนการขัดหรือแยงตอมาตรา ๑๖๙ 
วรรคหนึ่ง ยอมเปนการใชจายเงินที่ไมอยูภายใตกรอบวินัยการเงินการคลังที่ไดบัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญ หมวด ๘ วาดวยการเงิน การคลัง และงบประมาณ อันเปนการขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ ดวย
    ผูรองที ่๑ จงึขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวา รางพระราชบญัญตัใิหอาํนาจกระทรวงการคลงั
กูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มีขอความอันเปน
สาระสําคัญขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗๐
    ประธานรฐัสภาไดตรวจสอบลายมอืชือ่แลวเหน็วา มสีมาชกิรฐัสภารวมกนัเขาชือ่เสนอคาํรอง
จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาที่มีอยูของท้ังสองสภา ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) จึงสงเรื่องดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
    คาํรองทีส่อง (เรือ่งพิจารณาท่ี ๖๘/๒๕๕๖) ผูรองท่ี ๒ เห็นวา รางพระราชบัญญตัใิหอาํนาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มี
ขอความขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูหรอืตราขึน้โดยไมถกูตองตามบทบญัญตัแิหงรัฐธรรมนญู สรปุไดดงันี้
    ๑.  รางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ดังน้ี
     (๑) การพิจารณารางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ของสภาผูแทนราษฎรในวาระที่สอง 
เม่ือวันศุกรที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ปรากฏวามีการใชบัตรแสดงตนและลงคะแนนแทนผูอื่น 
โดยนายนริศร ทองธิราช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสกลนคร สังกัดพรรคเพื่อไทย ไดใชบัตร
แสดงตนแทนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูอื่นประมาณส่ีถึงหาคน และใชบัตรลงมติเห็นชอบในราง
พระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง
ของประเทศ พ.ศ. .... มาตรา ๖ แทนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูอ่ืนอีกประมาณสามถึงสี่คนจึงได
ตรวจสอบเหตุการณดังกลาวจากคลิปวีดิทัศน โดยวิธีการเทียบเสียงที่พูดในคลิปวีดิทัศนกับรายงาน
การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เปนพิเศษ วันศุกรที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๕๖ ณ ตึกรัฐสภา หนา ๑๐๖/๒ ถึงหนา ๑๐๗/๒ แลว พบวา ถอยคําท่ีพูดในคลิปวีดิทัศน
และขอความที่ปรากฏในหลักฐานทั้งสองตรงกันทุกประการ ดังนั้น การที่กระบวนการตรา
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๐๖

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓-๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

จุลนิติ

รางพระราชบัญญตัใิหอาํนาจกระทรวงการคลังกูเงนิเพือ่การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานดานคมนาคม
ขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ในวาระที่สอง มาตรา ๖ มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนหนึ่งได
ลงคะแนนเสยีงเกนิกวาหน่ึงคะแนน และลงคะแนนโดยละเมดิเอกสทิธิข์องสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
ผูอื่นดวยน้ัน จึงมีผลใหการลงคะแนนดังกลาวตองตกเปนโมฆะ เพราะเปนการกระทําท่ีตองหาม
ชัดแจงโดยกฎหมายขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
    (๒)  รางพระราชบัญญตัใิหอาํนาจกระทรวงการคลังกูเงนิเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามกระบวนการจัดทํางบประมาณ
รายจายของแผนดินตามรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากรางพระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายที่มีสาระสําคัญ
เปนการใหอาํนาจคณะรฐัมนตรจีดัทาํงบประมาณรายจายของแผนดนิ ซึง่การจดัทาํงบประมาณรายจาย
ของแผนดนิใหทาํเปนพระราชบัญญตังิบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. .... เทาน้ัน เวนแต
กรณีฉกุเฉนิทีม่คีวามจาํเปนเรงดวนอนัไมอาจหลกีเลีย่งได รฐัธรรมนญูบญัญตัใิหคณะรฐัมนตรมีอีาํนาจ
ตราพระราชกําหนดเฉพาะเพื่อการดังกลาวได แตการใชอํานาจของคณะรัฐมนตรีในลักษณะดังกลาวนี้
ตองถือเปนกรณียกเวนอยางยิ่ง เนื่องจากกระทบตอหลักการแบงแยกอํานาจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนั้น เมื่อรางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... เปนกฎหมายที่มีสาระสําคัญ
ใหอํานาจคณะรัฐมนตรีจัดทํางบประมาณรายจายแผนดินโดยไมผานกระบวนการจัดทํา
งบประมาณตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว จึงตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
    ๒.  รางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มขีอความขดัหรอืแยงตอบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู ดงันี้
    (๑)  รางพระราชบัญญตัใิหอาํนาจกระทรวงการคลังกูเงนิเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มาตรา ๕ และมาตรา ๖ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูมาตรา ๑๖๙ 
เนือ่งจากเงนิกูตามรางมาตรา ๕ เปนการกูเพือ่นาํมาลงทนุในการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานดานคมนาคม
ขนสงของประเทศ ซึ่งอยูในความดูแลของกระทรวงการคลังอันเปนหนวยงานของรัฐ เงินกูดังกลาว
จึงเปนเงินแผนดิน การจายเงินจึงตองเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ กําหนดไว การที่
รางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม
ขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มาตรา ๕ และมาตรา ๖ มีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหนําเงินที่ได
จากการกูไปใชจายตามวัตถุประสงคในการกูโดยไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ และกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง การกําหนดหลักเกณฑในลักษณะดังกลาวยอมมีผล
เปนการอนุญาตใหจายเงินแผนดนิโดยอาศัยอาํนาจของรางพระราชบัญญัตนิีโ้ดยตรง จงึเปนการจาย
เงนิแผนดนิโดยกฎหมายอืน่นอกเหนอืไปจากกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย  กฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ กฎหมายเก่ียวดวยการโอนงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
โดยมิใชกรณีจําเปนเรงดวน
    (๒) การทีร่างพระราชบญัญตัใิหอาํนาจกระทรวงการคลงักูเงนิเพือ่การพฒันาโครงสราง
พื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มาตรา ๕ กําหนดใหการกูเงินมีมูลคารวมกันไดสูงถึง
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๑๐๗

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๗ จุลนิติ

สองลานลานบาท และใหกระทําไดภายในกําหนดเวลาไมเกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเปน
โครงการลงทุนจํานวนมหาศาลและในกรอบระยะเวลายาวนานถึง ๗ ป โดยคณะรัฐมนตรีนําเสนอ
ใหรัฐสภาพิจารณาออกเปนพระราชบัญญัติเฉพาะตางหากจากกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
ประจาํป และรฐัสภาสามารถพจิารณาใหความเหน็ชอบไดเพยีงครัง้เดยีว และการทีร่างพระราชบญัญตัิ
ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ
พ.ศ. .... มาตรา ๑๘ ใหคณะรัฐมนตรีรายงานการกูเงิน ผลการดําเนินงานและการประเมินผล
การดําเนินการตามแผนงานในแตละยุทธศาสตรท่ีไดกระทําในปงบประมาณที่ลวงมาแลวตอ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบเทานั้น ทําใหฝายบริหารมีอํานาจใชจายเงินแผนดินอยาง
อิสระและไมมีการตรวจสอบถวงดุลจากรัฐสภา นอกจากนี้ การกูเงินและการดําเนินโครงการตาม
รางพระราชบัญญัตินี้ยังมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีชุดตอไป อันเปนการกาวลวงอํานาจฝายบริหาร
ดวยกนั ทาํใหคณะรัฐมนตรีชดุตอไปไมมอีสิระในการปฏิเสธโครงการเหลานีห้รอืเสนอโครงการพัฒนา
อื่นไดอีก ดังนั้น รางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสราง
พืน้ฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. ....   มาตรา ๕ และมาตรา ๑๘ จงึขดัหรอืแยงตอหลกัการแบงแยก
และดุลคานอํานาจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
    (๓)  รางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗
เนื่องจากการนําเสนอยุทธศาสตรและแผนงานตามบัญชีทายรางพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง
การนําเสนอรายละเอียดโครงการในเอกสารประกอบไมมีรายละเอียดในการดําเนินการอยางเปน
รูปธรรม และไมมีการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและผลกระทบดานสุขภาพ 
รวมทั้งยังไมมีการดําเนินการใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ 
วรรคสอง บัญญัติไว ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว ท้ังท่ีการดําเนินการโครงการ
ดังกลาวสงผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยตรง มีผลทําใหประชาชนไมสามารถเขาถึงขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากรัฐ และไมสามารถ
แสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาดําเนินโครงการ
ตามรางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ไดอยางถูกตองครบถวน
    ผูรองที ่๒ จงึขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวา รางพระราชบญัญตัใิหอาํนาจกระทรวงการคลงั
กูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มีขอความขัดแยง
ตอรัฐธรรมนูญ หรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงเปนอันตกไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคสาม
    ประธานสภาผูแทนราษฎรไดตรวจสอบลายมือชื่อแลวเห็นวามีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
รวมกันเขาชื่อเสนอคํารองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง
สองสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหน่ึง (๑) จึงสงเร่ืองดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
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จุลนิติ

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
    ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองทั้งสองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) หรือไม 
    พิจารณาแลวเห็นวา เม่ือประธานรัฐสภาสงความเห็นของสมาชิกท้ังสองสภา จํานวน ๖๖ คน
ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของท้ังสองสภา และประธาน
สภาผูแทนราษฎรสงความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๔๖ คน ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
รางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม
ขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ หรือไม กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหน่ึง (๑) ประกอบ
ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๗)
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองทั้งสองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
    กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น ดังนี้
    ประเด็นที่หนึ่ง รางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญหรือไม
    พิจารณาแลวเห็นวา การแสดงตนและลงมติในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ
พ.ศ. .... ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากนายนริศร ทองธิราช สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใชบัตร
อิเล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติในการพิจารณารางพระราชบัญญัตินี้แทนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
รายอื่น ตามที่ปรากฎภาพในคลิปวีดิทัศน เมื่อตรวจสอบกับรายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร
ชดุที ่๒๔ ปที ่๓ ครัง้ที ่๑๑ (สมยัสามญัทัว่ไป) เปนพเิศษ วนัศกุรที ่๒๐ กนัยายน ๒๕๕๖ ซึง่เปนการประชมุ
พิจารณารางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... แลว ฟงไดวา คลิปวีดิทัศนดังกลาวเปนการประชุม
สภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มาตรา ๖ และมาตรา ๒๐ ตามท่ีผูรองท่ี ๒
กลาวอางจริง
    การกระทําของนายนริศร ทองธิราช นอกจากจะเปนการละเมิดหลักการพื้นฐาน
ของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงถือไดวาเปนผูแทนปวงชนชาวไทย ซึ่งตองปฏิบัติหนาที่
โดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายหรือการครอบงําใด ๆ และตองปฏิบัติดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒ แลว ยังขัดตอหลักความซื่อสัตยสุจริตที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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ไดปฏิญาณตนไว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๓ และขัดตอหลักการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๖ วรรคสาม ที่ใหสมาชิกคนหนึ่งมีเพียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน มีผลทําให
การออกเสียงลงคะแนนของสภาผูแทนราษฎรในการประชุมพิจารณาน้ันเปนการออกเสียงลงคะแนน
ที่ไมสุจริต ไมเปนไปตามเจตนารมณที่แทจริงของผูแทนปวงชนชาวไทย เมื่อกระบวนการออกเสียง
ลงคะแนนในการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ จึงถือวามติ
ของสภาผูแทนราษฎรในกระบวนการตรารางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนมติท่ีไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
อันมีผลใหรางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
    ประเด็นที่สอง รางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
หมวด ๘ วาดวยการเงิน การคลัง และงบประมาณ หรอืไม
    พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ หมวด ๘ วาดวยการเงินการคลังและงบประมาณ
ไดบัญญัติหลักเกณฑการใชจายเงินแผนดินไวในมาตรา ๑๖๙ และหลักเกณฑเก่ียวกับกรอบวินัย
การเงินการคลังไวในมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง และมาตรา ๑๖๗ วรรคสาม มีปญหาท่ีตองพิจารณา
วินิจฉัยกอนวาเงินกูตามรางพระราชบัญญัตินี้เปนเงินแผนดิน หรือไม
    เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวของประกอบคําช้ีแจง
ของพยานแลวเห็นวา คําวา “เงินแผนดิน” ไมไดมีการกําหนดความหมายไวในรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายใด แตเมื่อพิจารณาประกอบกับความเห็นของพยานบุคคลซึ่งเปนผูมีประสบการณและ
ความเช่ียวชาญเก่ียวกับการเงิน การคลัง และงบประมาณ ทัง้ ๔ ปาก ไดแก นางสาวประพีร องักนินัทน 
นายพสิฐิ ลีอ้าธรรม นายธรีะชยั ภวูนาถนรานบุาล และนางสาวสภุา ปยะจติต ิแลว เหน็วา เงนิแผนดิน 
ยอมหมายถงึ เงินของประชาชนทัง้ชาต ิโดยหมายความรวมถงึบรรดาเงนิทัง้ปวง ทรพัยสนิ สทิธ ิและ
ผลประโยชน ทีร่ฐัเปนเจาของหรืออยูในความครอบครองของรัฐ ไมวาจะเปนเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เงนิกู เงนิอดุหนนุ เงินบรจิาค หรอืเงนิชวยเหลอืจากแหลงในประเทศหรอืตางประเทศ
อนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัหินาทีต่ามกฎหมายหรือตามวัตถปุระสงคของหนวยงานรัฐนัน้ ๆ  โดยเฉพาะ
อยางย่ิงเงินกูตามรางพระราชบัญญัตินี้มีภาระตองชําระคืนทั้งเงินตนหรือดอกเบ้ียจากเงินที่ต้ังไว
ในงบประมาณรายจายประจําป ดังนั้น เงินกูตามรางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลัง
กูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... จึงเปนเงินแผนดิน
    ประเด็นทีต่องพิจารณาวินจิฉัยตอไปมีวา รางพระราชบัญญัตใิหอาํนาจกระทรวงการคลัง
กูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ หรือไม
    รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึง่  บญัญตัใิหการจายเงนิแผนดนิจะกระทาํไดกเ็ฉพาะทีไ่ด
อนญุาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธกีารงบประมาณ กฎหมายเก่ียวดวย
การโอนงบประมาณ หรอืกฎหมายวาดวยเงนิคงคลงั เวนแตในกรณจีาํเปนเรงดวนรฐับาลจะจายไปกอน
ก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเชนวานี้ตองตั้งงบประมาณ
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓-๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

จุลนิติ

รายจายเพ่ือชดใชเงนิคงคลังในพระราชบัญญตัโิอนเงินงบประมาณรายจาย พระราชบัญญตังิบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป ทั้งน้ี ใหกําหนด
แหลงที่มาของรายไดเพื่อชดใชรายจายที่ไดใชเงินคงคลังจายไปกอนแลวดวย
   เมื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มาตรา ๖ วรรคหน่ึง ที่บัญญัติวา “เงินที่ไดจาก
การกูเงินตามมาตรา ๕ ใหนําไปใชจายตามวัตถุประสงคในการกู โดยไมตองนําสงคลังตามกฎหมาย
วาดวยวธิกีารงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงนิคงคลงั” มาตรา ๑๔ วรรคหนึง่ บญัญตัวิา “ใหหนวยงาน
เจาของโครงการจัดทํารายละเอียดการดําเนินโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานทาย
พระราชบัญญัตินี้ เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการดําเนินโครงการและการจัดสรรเงินกู
เพื่อการดําเนินโครงการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ หนวยงานเจาของโครงการตองปฏบิัติตามขั้นตอน
ของกฎหมายที่จําเปนตองดําเนินการกอนเริ่มโครงการใหครบถวนดวย” และวรรคสอง บัญญัติวา
“กอนที่จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยงานเจาของโครงการโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงเจาสงักดั เสนอโครงการตอสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
สํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณากล่ันกรองและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพรอมของโครงการ  กรอบวงเงินดําเนินการ และแผนการดําเนินงาน” 
และมาตรา ๑๕ บัญญัติวา “เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการดําเนินโครงการและจัดสรรเงินกู
เพ่ือการดําเนินโครงการแลว ใหบริหารจัดการโครงการและจัดสรรเงินกูตามวงเงินที่อนุมัติตอไป ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธกีารท่ีคณะรฐัมนตรีกาํหนด” เหน็วา การใชจายเงนิกูตามรางพระราชบญัญตันิี้
ไมไดกระทําตามท่ีอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
กฎหมายเก่ียวดวยการโอนงบประมาณ หรอืกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เนือ่งจากรางพระราชบัญญตันิี้
บัญญัติใหหนวยงานเจาของโครงการจัดทํารายละเอียด การดําเนินโครงการเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพือ่พจิารณาอนมุตักิารดาํเนนิโครงการและอนมุตักิารจดัสรรเงนิกูตามโครงการดงักลาว ซึง่เปนผล
ใหการจายเงนิเพือ่ดาํเนนิโครงการตาง ๆ  ในแตละปงบประมาณไมไดผานการตรวจสอบของรฐัสภา
รวมท้ังไมมกีารควบคุมตรวจสอบการใชจายเงินดงักลาวอยางชัดเจนดังเชนการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวธิกีารงบประมาณ กรณจีงึเปนรางพระราชบัญญตัิ
ที่บัญญัติใหการจายเงินแผนดินกระทําไดโดยไมเปนไปตามท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ วรรคหน่ึง
บัญญตัิไว
    สําหรับประเด็นวารางพระราชบัญญัตินี้มีความจําเปนเรงดวนอันเปนขอยกเวนการใชจาย
เงินแผนดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง หรือไม นั้น เมื่อพิจารณาคําชี้แจงของพยาน
บุคคลซ่ึงเก่ียวของกับรางพระราชบัญญัตินี้ชี้แจงไปในทํานองเดียวกันวา รางพระราชบัญญตัิใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. ....
มีวัตถุประสงคเพื่อใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อนําไปดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และรองรับการที่ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ อันมีผลเปนการสราง
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๑๑๑

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๗ จุลนิติ

ความเช่ือมั่นตอการลงทุนของภาคเอกชนวาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศไทย
จะสามารถดําเนินการสรางแลวเสร็จอยางแนนอน เนื่องจากการใชเงินในระบบงบประมาณปกติมี
ขอจํากัดหลายประการทําใหการดําเนินโครงการขาดความตอเน่ืองและอาจทําใหโครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคมขนสงตามยุทธศาสตรของรางพระราชบัญญัตินี้ดําเนินการไมสําเร็จตามเปาหมายและ
ระยะเวลาท่ีกําหนด จึงมีความจําเปนตองตรารางพระราชบัญญัตินี้ขึ้นเพ่ือใชจายเงินนอกงบประมาณ
ดวยวิธีพิเศษ อยางไรก็ตาม ผูแทนคณะรัฐมนตรีตอบขอซักถามของศาลรัฐธรรมนูญยอมรับวา
ความจําเปนตองมีโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงตามรางพระราชบัญญัติน้ีไมใชกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงไดถึงขนาดท่ีตองตราพระราชกําหนดข้ึน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ แตมีความจําเปนเรงดวนตอเศรษฐกิจในระดับหนึ่งท่ีไมสามารถ
ดําเนินการตามกระบวนการงบประมาณปกติไดเทานั้น
    เมื่อพิจารณาขอเท็จจริงจากการไตสวนแลวเห็นวา การดําเนินการเพื่อพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศตามรางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน
เพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... สามารถดําเนินการ
โดยวิธีการอ่ืน ๆ เชน วิธีการงบประมาณตามปกติโดยอาศัยวิธีการกูเงินตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๙ ทวิ และพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๑ หรือการใหเอกชนรวมลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการของพระราชบัญญัติ
การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตน ซึ่งวิธีการเหลานี้มีผลกระทบหรือ
มีความเสี่ยงตอความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนอยกวาการดําเนินการโดยหลักเกณฑของราง
พระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม
ขนสงของประเทศ พ.ศ. .... เนื่องจากโดยวิธีการงบประมาณตามปกติ รัฐสภาสามารถตรวจสอบ
การดําเนินโครงการของฝายบริหารไดอยางรัดกุมหรือโดยวิธีการใหเอกชนรวมลงทุนก็เปนการ
ปองกันหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอความมั่นคงทางการเงินการคลังของประเทศได
ในระยะยาวอกีดวย ไมไดเปนขอจาํกดัถงึขนาดทีจ่ะทาํใหไมสามารถดาํเนนิการโครงการใด ๆ  ไดเลย
    ถึงแมจะมีพยานบุคคลซ่ึงสนับสนุนรางพระราชบัญญัตินี้ชี้แจงวา รางพระราชบัญญัติ
ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ
พ.ศ. .... ไมไดมผีลใหเกดิการทุจรติประพฤติมชิอบโดยตรง แตเปนปญหาในทางปฏิบตัทิีต่องไปดําเนนิการ
ปองกันปราบปรามในการนํารางพระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับในชั้นตอไป แตเมื่อพิจารณาแลวเห็นวา
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนปญหาท่ีสรางความเสียหายรายแรงแกประเทศชาติมาชานานแลว
และมีแตจะรุนแรง ขยายวงกวาง สลับซับซอนยิ่งขึ้น ซึ่งเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งที่เปนอุปสรรค
ขดัขวางการพัฒนาประเทศไทยมาโดยตลอด ทาํใหการดาํเนินโครงการหลาย ๆ  โครงการของประเทศไทย 
ประชาชนและประเทศชาติไมไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากจํานวนเงินที่รัฐลงทุนไป แตกลับรั่วไหล
ไปสูบคุคลท่ีทจุรติประพฤติมชิอบท่ีคอยแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ โดยเฉพาะอยางยิง่ปญหาการทุจรติ
เชงินโยบายทีก่ระทาํโดยผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงหรอืขาราชการระดบัสงู ซึง่สรางความเสยีหายใหแก
ประเทศไทยอยางรนุแรง แมรฐัธรรมนญูจะไดพยายามสรางระบบการควบคมุตรวจสอบการใชอาํนาจรฐั
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๑๒

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓-๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

จุลนิติ

ไวหลายประการ ไมวาจะโดยการคานและถวงดลุอาํนาจระหวางรฐัสภากบัคณะรฐัมนตร ี การตรวจสอบ
การใชอํานาจของคณะรัฐมนตรีในการใชจายเงินดังกลาว โดยองคกรอิสระ เชน คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนตน ที่ผานมารัฐธรรมนูญ
และบรรดากฎหมายตาง ๆ ไดกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อปองกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบไวหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบงบประมาณตามปกติก็ไดพยายามสราง
และพัฒนาหลักเกณฑเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมงวดรัดกุม แตก็ยังไม
สามารถจัดการกับปญหาการทุจริตไดดีเทาท่ีควร การท่ีรางพระราชบัญญัติน้ียกเวนระบบงบประมาณ
ตามปกติยิ่งเอื้อใหเกิดชองทางการทุจริตเกิดขึ้นไดงาย หรือเสี่ยงท่ีจะทําใหเงินแผนดินรั่วไหลได
ประกอบกับเงินกูตามรางพระราชบัญญัตินี้มีจํานวนมากถึงสองลานลานบาท ยิ่งมีความเส่ียง
ที่จะถูกบุคคลที่ทุจริตประพฤติมิชอบเขามาแสวงหาประโยชนมากตามไปดวย สุดทายจะย่ิงทําให
ประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางรุนแรงและประชาชนสวนรวมไดประโยชนไมคุมคากับ
ความเส่ียงที่จะไดรับความเสียหายและการชําระคืนหนี้เงินกูยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่จะมีผลกระทบ
ตองบประมาณรายจายของประเทศและภาระภาษีของประชาชนท่ีตองเพ่ิมขึ้นจากหน้ีสาธารณะ
ที่รัฐบาลไดกอไว
    ดังนั้น เมื่อรางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... อนุญาตใหจายเงินแผนดินโดยไมไดกระทําตามที่
อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมาย
เก่ียวดวยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง อีกท้ังมิใชกรณีจําเปนเรงดวน
รางพระราชบัญญัตินี้จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง
    ประเด็นทีต่องพิจารณาวินจิฉัยตอไปมีวา รางพระราชบัญญัตใิหอาํนาจกระทรวงการคลัง
กูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ หรือไม
    แมในขณะนีย้งัมไิดมกีารตรากฎหมายการเงนิการคลงัของรฐัดงักลาวเพือ่กาํหนดกรอบวนิยั
การเงินการคลังขึ้นใชบังคับ แตในปจจุบันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ที่ใชบังคับอยูไดบัญญัติเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ การใชจายและการควบคุมงบประมาณ 
และการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน ดวยเหตุนี้
กรอบวินัยการเงินการคลังตามหมวด ๘ จึงหมายความถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน 
การจัดหารายได การกําหนดแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายของแผนดิน การบริหารการเงิน
และทรัพยสิน การกอหนี้ ภาระทางการเงินของรัฐ และการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งจะตองใชเปนกรอบในการ
จัดหารายได กํากับการใชจายเงินตามหลักการรักษาเสถียรภาพ การพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
และความเปนธรรมในสังคม
    การท่ีรางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มาตรา ๖ บัญญัติใหนําเงินกูตามรางพระราชบัญญัตินี้
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๑๑๓

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๗ จุลนิติ

ไปใชจายตามวัตถุประสงคไดโดยไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และมาตรา ๑๘ กําหนดใหคณะรัฐมนตรีรายงานการกูเงิน ผลการ
ดําเนินงานและการประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานในแตละยุทธศาสตรตอสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาเพื่อทราบเทาน้ัน ซึ่งแตกตางจากที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
ซึ่งเปนกฎหมายเก่ียวกับการจายเงินแผนดินบัญญัติไว ทําใหการควบคุมตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ ประกอบกับรางพระราชบัญญัตินี้
ใหอาํนาจกระทรวงการคลงักูเงินจาํนวนมากถงึสองลานลานบาท แตไมมคีวามชดัเจนในรายละเอยีด
ของแผนงานหรือโครงการท่ีจะใชจายเงินอันเก่ียวกับการวางแผนการเงิน การจัดหารายไดเพ่ือชดใชหน้ี
หรือการบริหารจัดการกํากับการใชจายเงิน อีกทั้งเปนการสรางภาระผูกพันทางการเงินแกประเทศ
เปนจํานวนมหาศาลและเปนระยะเวลายาวนาน โดยไมมีหลักประกันความเส่ียงภัยทางการเงิน
การคลังและระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางเพียงพอ การใชจายเงินกูตามรางพระราชบัญญัตินี้
จึงมิไดดําเนินการตามกรอบวินัยการเงินการคลังตามรัฐธรรมนูญหมวด ๘ วาดวยการเงิน การคลัง
และงบประมาณ รางพระราชบัญญัตินี้จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสอง

๓. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
    โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติให
อํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ 
พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง ซึ่งขอความดังกลาวเปน
สาระสําคัญมีผลใหรางพระราชบัญญัตินี้เปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคสาม 
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