บันทึก
เรื่อง หมวด 8 แห่ งรัฐธรรมนูญ 2550 และร่ างพระราชบัญญัตกิ ้ ูเงิน 2 ล้ านล้ านบาท

รัฐธรรมนูญ2550 เป็ นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ประชาชนได้ เห็นชอบด้ วยการแสดงประชามติ
ไว้ จึงเป็ นเสมือนสัญญาจ้ างที่ผ้ แู ทนราษฎร และรัฐบาลในฐานะผู้รับจ้ างจะต้ องถือปฏิบตั ิ จะ
ปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญโดยพละการกันเองในรัฐสภาเพื่อประโยชน์หรื อความสะดวกของ
นักการเมืองฝ่ ายเดียวไม่ได้ ทั ้งยังเป็ นรัฐธรรมนูญที่มีข้อกําหนดไว้ ว่าเนื ้อหาในรัฐธรรมนูญถือเป็ น
กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ทนั ที โดยไม่ปรากฏคําว่า ทัง้ นีต้ ามที่กฎหมายบัญญัติ ต่อท้ ายในมาตรา
ต่างๆ ซึง่ ต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ เนื่องจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 2550 มีผลบังคับใช้
ทันที การตรากฎหมายใหม่จงึ ต้ องมีการพิจารณาให้ ถี่ถ้วนว่าขัดหรื อแย้ งกับรัฐธรรมนูญหรื อไม่
บันทึกฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอความเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติให้ อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. …
(ร่างพรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาท) ขัดหรื อแย้ งต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหมวด 8 อย่างไร ทังนี
้ ้
เพื่อเป็ นเอกสารชี ้แจงและประกอบการให้ ถ้อยคําต่อศาลรัฐธรรมนูญ
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เจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนูญ 2550 หมวด 8 ว่ าด้ วยการเงินการคลังและงบประมาณ
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ที่บญ
ั ญัติหลักการเพื่อพิทกั ษ์

วินยั การเงินการคลังไว้ เป็ นหมวดหมูใ่ นหมวด 8 ว่าด้ วยการเงิน การคลังและงบประมาณซึง่ ไม่เคย
มีปรากฏในรัฐธรรมนูญก่อนหน้ า เหตุผลที่ต้องมีหมวด 8 ก็เนื่องจากคาดว่าประเทศต่างๆในโลกจะ
ประสบปั ญหาวิกฤตการเงินการคลัง 1 อันเนื่องจากวินยั การคลังหละหลวม รัฐบาลใช้ จ่ายเพื่อ
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หลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับนี ้ร่างเสร็ จไม่ก่ีเดือน วิกฤตตลาดทุนของสหรัฐอเมริกาก็ปะทุขึ ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2550 ตามมา
ุ่
เกิน 200% ของรายได้ ประชาชาติในปี
ด้ วยวิกฤตสถาบันการเงินและเศรษฐกิจโลกตกตํา่ ในปี 2551-2 หนี ้รัฐบาลญี่ปนทะลุ
2551 เกิดวิกฤตการคลังในยุโรปตังแต่
้ ปี 2553-6 และวิกฤตหน้ าผาการคลังในสหรัฐในปี 2555
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โครงการประชานิยมมากเกินไป ส่งผลให้ เกิดการขาดดุลการคลังมากขึ ้น ภาระหนี ้รัฐบาลสูง และ
ยังอาจเป็ นแหล่งที่มีการทุจริต ทําลายหลักคุณธรรม ส่งผลกระทบในสังคมและก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศต่างๆ ทําให้ ประชาชนตกงานและเดือดร้ อน ใน
การร่างรัฐธรรมนูญ2550 จึงได้ มีการบัญญัติหมวด 8 ไว้ เพื่อปกป้องไม่ให้ เกิดปั ญหาวิกฤตการเงิน
การคลังในประเทศไทย
เนื ้อหาสําคัญของหมวด 8 แห่งรัฐธรรมนูญ 2550 แม้ จะมีเพียง 5 มาตรา ตั ้งแต่มาตราที่
166 ถึง 170 แต่ก็มีการนําหลักปฏิบตั ิที่ดีอยู่แล้ วเป็ นส่วนใหญ่ในระบบการคลังของไทยมาแสดงไว้
เพื่อเสริมสร้ างหลักธรรมาภิบาล 4 ด้ าน คือ ความโปร่งใส(Transparency) การถ่วงดุล(Checks
and Balances) และการรักษาความมัน่ คงของระบบการคลัง(Fiscal Integrity) แต่ก็ยงั ให้ มีความ
คล่องตัว(Flexibility) เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการของรัฐบาลให้ มีความต่อเนื่องและราบรื่ น
ดังนี ้
ความโปร่ งใส (Transparency) รัฐบาลมีหน้ าที่นําเสนอร่างพรบ.งบประมาณรายจ่าย
เพื่อให้ รัฐสภาผ่านเป็ นกฎหมายหรื อเพื่อทราบในกรณีที่เป็ นเงินนอกงบประมาณ ซึง่ จะต้ องแสดง
รายละเอียดต่างๆและเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ทําให้ สามารถตรวจสอบได้ (มาตรา 166 ประโยคแรก
มาตรา 167 วรรคแรกและวรรคสอง มาตรา 169 วรรคสาม และ มาตรา 170 วรรคแรก)
การถ่ วงดุล (Checks and Balances) แม้ ว่าอํานาจการเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย
เป็ นของรัฐสภา แต่ รัฐธรรมนูญ 2550 หมวด 8 ก็มีการกําหนดเงื่อนเวลา และกติกาเงื่อนไขต่างๆ
เพื่อให้ สมาชิกรัฐสภา องค์กรอิสระ และรัฐบาลต้ องทํางานร่วมกันในการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายเพื่อให้ สามารถผ่านเป็ นกฎหมายบังคับใช้ ได้ อย่างเหมาะสม และเพียงพอต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (มาตรา 168) ทําให้ ไม่เกิดกรณีเช่นการปิ ดชัว่ คราว(temporary shutdown) ของ
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หน่วยราชการของสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคม 2556 อันเนื่องจากรัฐบาลไม่อาจบรรลุข้อตกลงกับ
ฝ่ ายค้ านในสภาได้ ทนั เวลา
การรั กษาความมั่นคงของระบบการคลัง (Fiscal Integrity) การใช้ จ่ายและการบริหาร
การเงินของหน่วยงานของรัฐต่างๆ ทั ้งที่ผ่านงบประมาณแผ่นดิน และนอกงบประมาณ ต้ องอยู่ใน
กรอบวินยั การเงินการคลัง โดยกําหนดให้ มีกฎหมายการเงินการคลังกําหนดกรอบวินยั การเงินการ
คลัง เช่นการวางแผนการเงินระยะปานกลางเพื่อดูแลการผูกพันงบประมาณและ การขยายตัวของ
เงินนอกงบประมาณ การก่อหนี ้และเพดานภาระหนี ้ และการบริ หารทรัพย์สินและกองทุน
สาธารณะ เป็ นต้ น รัฐธรรมนูญ 2550 ได้ เปิ ดทางให้ รัฐบาลมีอํานาจจ่ายเงิน ในรายการที่อนุญาต
โดยกฎหมาย 4 ประเภทเท่านั ้น คือ กฎหมายว่าด้ วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้ วยวิธีการ
งบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้ วยการโอนงบประมาณ และกฎหมายว่าด้ วยเงินคงคลัง ทั ้งนี ้เพื่อ
ป้องกันมิให้ มีการใช้ จ่าย เกินตัว หากมีเหตุจําเป็ นต้ องใช้ เงินคงคลังไปก่อน ก็ต้องหารายได้ มา
ชดเชยให้ ในปี ถัดไปเพื่อไม่ให้ เงินคงคลังหร่อยหรอลง (มาตรา 167 วรรคสาม มาตรา 169 วรรคแรก
ประโยคสุดท้ าย และ มาตรา 170 วรรคสอง)
ความคล่ องตัว (Flexibility) แม้ ว่าอํานาจการอนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายอยู่กบั รัฐสภา แต่
ในบางกรณี เข่นกรณีฉกุ เฉิน จําเป็ นเร่งด่วน หรื อกรณีที่รัฐสภาอนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายไม่ทนั
ตามเวลาที่กําหนด ก็มีทางออกให้ ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินการเพื่อใช้ งบประมาณรายจ่ายได้
และรายจ่ายพิเศษบางรายการที่มีกฎหมายอนุญาตไว้ เช่นที่บญ
ั ญัติไว้ ใน กฎหมายเงินคงคลัง หรื อ
กฎหมายวิธีการงบประมาณ ก็ยงั ได้ รองรับไว้ (มาตรา 166 ประโยคที่สอง มาตรา 169 วรรคแรก
และสอง และมาตรา 170 วรรคแรก)
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สถานภาพของระบบการคลังไทย
ระบบการคลังของไทยในระยะ 50 ปี เศษนับแต่ที่มีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติและการใช้ พรบ.วิธีการงบประมาณ 2502 ถือได้ ว่ารักษาวินยั การคลังได้ ดีพอสมควร
แม้ ว่าประเทศจะประสบปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจด้ านต่างๆ รวมทั ้งวิกฤตสถาบันการเงินและวิกฤต
ค่าเงินบาทหลายครัง้ หลายครา ระบบการคลังของไทยก็มีความมัน่ คง และประสบปั ญหาเพียงครัง้
เดียว1ในช่วงปี 2527-9 จนต้ องขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อัน
เนื่องมาจากการใช้ จ่ายเกินตัว การก่อหนี ้ต่างประเทศ และผลกระทบจากอัตราดอกเบี ้ยสูง i
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ในการบริหารการคลัง รัฐบาลมีหน้ าที่บริหารด้ านรายได้ รวมกับเงินกู้ข้างหนึ่ง และ อีกข้ าง
หนึง่ คือ การบริหารด้ านการใช้ จ่าย ในบางประเทศ แม้ ว่าจะมีกฎหมายให้ อํานาจดําเนินการไว้ แล้ ว
ทังสองข้
้
าง แต่ก็จะให้ อํานาจดําเนินการได้ ปีต่อปี ประเทศเหล่านี ้จะมีข้อกําหนดให้ รัฐบาลต้ องทํา
งบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่ายเพื่อขออนุมตั ิจากรัฐสภาเป็ นประจําปี แต่สําหรับ
ประเทศไทย ระบบการคลังไทย มีกฎหมายให้ อํานาจรัฐบาลจัดเก็บรายได้ และกู้เงินเป็ นการ
ต่อเนื่องเท่าที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญบังคับใช้ โดยไม่กําหนดให้ ไปขออํานาจจากรัฐสภาในแต่ละ
ปี แต่ทางด้ านรายจ่ายนั ้น รัฐบาลต้ องจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
เป็ นประจําทุกปี โดยมีการจัดทําประมาณการรายได้ (ไม่ใช่งบประมาณรายได้ ) เพื่อประกอบการ
พิจารณา ในการเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภา จึงต้ องจัดทําเป็ นร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรื อ ร่าง
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม ซึง่ ล้ วนอยู่ในรูปแบบของพระราชบัญญัตทิ ี่ต้องเสนอ
ให้ รัฐสภาเห็นชอบ ไม่สามารถทําเป็ นพระราชกฤษฎีกาหรื ออาศัยมติคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมตั ิ
งบประมาณรายจ่ายได้ ทั ้งนี ้โดยมีพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณกําหนดหลักเกณฑ์การจัดทํา
งบประมาณ และ พระราชบัญญัติเงินคงคลังกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆในการบริหารเงินของส่วน
ราชการ ในการนําเสนอร่ าง พรบ. รัฐบาลต้ องมีการจัดทําข้ อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา
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ของรัฐสภาซึง่ มีขั ้นตอนและกระบวนการต่างๆ โดยเฉพาะการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ จะมี
การแสดงข้ อมูล และมีการตรวจสอบเหตุผล ความจําเป็ น ความเหมาะสม ความถูกต้ องและความ
พร้ อมอย่างถี่ถ้วน จะมีการเรี ยกหน่วยงานต่างๆที่เป็ นผู้ปฏิบตั ิหรื อขอใช้ งบประมาณเข้ าชี ้แจง เมื่อ
รัฐสภาเห็นชอบให้ รัฐบาลได้ มีอํานาจในการใช้ จ่ายเงินนั ้นแล้ ว รัฐบาลจึงสามารถไปดําเนินการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง ก่อหนี ้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ โดยกระทรวงการคลังจะได้ รับอํานาจในพรบ. ให้ สงั่
จ่ายเงินแผ่นดินได้
การใช้ จ่ายตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึง่ เป็ นศูนย์รวมการใช้ จ่ายส่วนใหญ่
ของรัฐ จะประกอบด้ วยวงเงินตามแผนงานต่างๆทุกแผนงานที่รัฐสภาอนุญาตให้ จ่าย ตัวอย่างเช่น
งบประมาณ 2556 ซึง่ มีวงเงินรวม 2.4 ล้ านล้ านบาท มีแผนงานของส่วนงานต่างๆ ถึง 990
แผนงาน ทําให้ รัฐสภาและองค์กรตรวจสอบมีข้อมูล เพื่อการติดตาม ควบคุมให้ รัฐบาลมีการ
ดําเนินงานตามนโยบายที่ได้ แถลงไว้ โดยให้ ใช้ จ่ายหรื อก่อหนี ้ผูกพันแผนงานต่างๆที่ได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลแล้ วภายในวงเงินงบประมาณที่รัฐสภาอนุญาต ยกเว้ นการใช้ จ่ายที่ได้ อนุญาตไว้ แล้ วใน
กฎหมายวิธีการงบประมาณและกฎหมายเงินคงคลัง ซึง่ มีเงินจากรายได้ หรื อรายรับที่ได้ รับยกเว้ น
ไม่ต้องนําส่งคลัง ถือเป็ นเงินนอกงบประมาณเพื่อความคล่องตัวในการบริหาร เช่น เงินกู้จาก
องค์กรการเงินระหว่างประเทศอย่าง ธนาคารโลก และ ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย หรื อรัฐบาล
ต่างประเทศ เพราะถือว่าแหล่งเงินดังกล่าวมีระบบการกลัน่ กรองโครงการและตรวจสอบการ
เบิกจ่ายที่เข้ มงวดรัดกุมอยู่แล้ ว ไม่จําเป็ นต้ องทํางานตรวจสอบซํ ้าซ้ อนและเป็ นการจ่ายเงินตรา
ต่างประเทศที่ต้องชําระตรงไปต่างประเทศอยู่แล้ ว ดังนั ้น การกู้เงินจากองค์กรการเงินระหว่าง
ประเทศหรื อจากรัฐบาลต่างประเทศ เหล่านี ้ จึงได้ อนุญาตไว้ ใน พรบ. วิธีการงบประมาณ
นอกจากนี ้ พรบ. หนี ้สาธารณะ 2548 ยังได้ วางกรอบให้ รัฐบาลทําการกู้ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ให้ กระทําได้ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณประจําปี เป็ นหลักประกันเพื่อรักษาความ
มัน่ คงของระบบการคลัง
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ร่ างพรบ. กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาท
ร่าง พรบ.ให้ อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานด้ าน

คมนาคมขนส่งของประเทศ (ร่าง พรบ. กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาท) มีหลักการและเหตุผลเพื่อให้ อํานาจ
กระทรวงการคลังในการระดมเงินกู้จํานวน 2 ล้ านล้ านบาทเป็ นเวลา 7 ปี เพื่อไปสร้ างระบบขนส่ง
ทัว่ ประเทศ การเสนอร่างพรบ.กู้เงินในลักษณะดังกล่าวถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงครัง้ มโหฬารที่
ผูกพันวงเงินสูงมากเป็ นประวัติการณ์อย่างไม่เคยมีปรากฏมาก่อน โดยมีวงเงินเท่ากับร้ อยละ 80
ของ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 และจะเป็ นการผูกพันการกู้เงินเกินกว่าระยะเวลาที่
เหลือของรัฐบาลชุดนี ้ รวมไปถึงอีกเทอมละ 4 ปี ของรัฐบาลชุดต่อไปอีก 2 ชุด ส่วนการเบิกจ่ายเพื่อ
ก่อสร้ างก็จะยาวนานกว่านี ้ เมื่อมีการเบิกถอนเงินกู้นี ้ทั ้งหมดจะทําให้ ประเทศไทยมีหนี ้รัฐบาล
เพิม่ ขึ ้นอีกกว่า 1 ใน 3 โดยที่ยงั ไม่รวมหนี ้รัฐบาลอันเนื่องมาจากความเสียหายจากโครงการประชา
นิยมต่างๆ ผลการกู้เงินตาม ร่างพรบ.นี ้ก็จะทําให้ รัฐบาลมีภาระหนี ้ทั ้งเงินต้ นและดอกเบี ้ยเพิม่ ขึ ้น
สูงสุดอีกประมาณ 140,000 ล้ านบาทต่อปี โดยมีอายุการเป็ นหนี ้ 50 ปี
ตารางที่ 1 แผนงานที่แสดงในบัญชีท้าย ร่างพรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาท
วงเงินจํานวน 2 ล้ านล้ านบาท ประกอบด้ วย 8 แผนงานในบัญชีท้ายพรบ. ดังนี ้
1

ทางรถไฟ

313,337,950,000

บาท

2

ท่าเรื อ

29,580,650,000

บาท

3

สถานีขนส่งรถบรรทุก

14,790,910,000

บาท

4

ระบบขนส่งมวลชนทางราง

456,662,250,000

บาท

5

ถนน

121,353,400,000

บาท

6

ประตูการค้ าชายแดน

47,945,840,000

บาท

7

รถไฟฟ้ าความเร็วสูง

995,278,300,000

บาท

8

เตรียมความพร้ อม ค่าเผื่อขาด ฉุกเฉินรี บด่วน

21,050,700,000

บาท
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ชื่อและหลักการของร่างพรบ.กู้เงิน2 ล้ านล้ านบาทระบุว่าเป็ นกฎหมายกู้เงิน แต่
นอกเหนือจากหมวด 1 ที่เกี่ยวกับการกู้เงิน ยังมีหมวด 2 เกี่ยวกับอํานาจอนุมตั ิงบประมาณ
รายจ่าย โดยมีบญ
ั ชีท้ายพรบ.ในร่างพระราชบัญญัติที่แสดงยุทธศาสตร์ และแผนงาน รวมทั ้งวงเงิน
ดําเนินการรวม 8 แผนงาน 1 ใน 8 แผนงานคือ แผนงานรถไฟฟ้าความเร็วสูงมีวงเงินงบประมาณ
สูงเกือบ 1,000,000,000,000 บาท ทําให้ ร่างพรบ. นี ้ มีเนื ้อหาที่ไม่ใช่แค่การให้ อํานาจกู้เงินเท่านั ้น
แต่เป็ นกฎหมายรวบอํานาจเบ็ดเสร็จให้ รัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและอนุมตั ิการ
ใช้ จ่ายเงินด้ วย โดยที่การจัดสรรรายจ่ายแต่ละแผนงานจะไม่ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองเป็ น
รายการๆหรื อเป็ นรายมาตราในรัฐสภาเช่นเดียวกับการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี เนื ้อความใน ร่างพรบ. เงินกู้ 2 ล้ านล้ านบาทที่เป็ นสาระสําคัญมีดงั นี ้
หมวด 1 มาตรา 6 “เงินที่ได้ จากการกู้ตามมาตรา 5 ให้ นําไปใช้ จ่ายตามวัตถุประสงค์ใน
การกู้ โดยไม่ต้องนําส่งคลัง… แต่ต้องเป็ นการใช้ จ่ายเพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนงานที่
กําหนดไว้ ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี ้เท่านั ้น”
หมวด 2 มาตรา 14 และ 15 “….ให้ หน่วยงานเจ้ าของโครงการจัดทํารายละเอียด…..เสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ………เมื่อ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมตั ิ…การดําเนินโครงการและ
จัดสรรเงินกู้…..ให้ บริหารจัดการโครงการและจัดสรรเงินกู้ตามวงเงินที่อนุมตั ิต่อไป ”
ประเด็นจึงอยู่ที่ว่า เนื ้อความของ ร่างพรบ. กู้เงิน ที่ปรากฏในหมวด 1 และ 2 รวมทั ้งบัญชี
ท้ ายพรบ. นี ้ มีลกั ษณะเป็ น งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินหรื อไม่ หากนํา พรบ.งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และบัญชีท้ายพระราชบัญญัตขิ องร่างพรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาท มาเปรี ยบเทียบ
เนื ้อความกัน มีความแตกต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างกรณีการรถไฟฯ ที่ได้ รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายจากกฎหมายทั ้งสองฉบับ มีการแสดงรายการดังนี ้
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ตารางที่ 2 ตัวอย่าง รายการที่แสดงในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตขิ องร่ างพรบ. กู้เงิน 2
ล้ านล้ านบาท
1.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟที่มีอยู่ในปั จจุบนั ให้ เป็ นโครงข่ายขนส่ง
หลักของประเทศ โดยพัฒนาทางคู่ในเส้ นทางต่างๆ ได้ แก่ ลพบุรี-แพร่ (เด่นขัย) สระบุรี(มาบ
กระเบา) …….และทางคู่ในเส้ นทางอื่นที่เชื่อมโยงกับโครงข่ายขนส่งหลัก รวมถึงการปรับปรุงระบบ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ และโครงสร้ างพื ้นฐานที่จําเป็ นเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการเดิน
รถไฟ

วงเงินดําเนินการ

313, 337.95 ล้ านบาท

ตารางที่ 3 ตัวอย่าง รายการที่แสดงใน พรบ งบประมาณรายจ่ ายประจําปี 2556
มาตรา 30 งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ให้ ตั ้งเป็ นจํานวน 129, 041, 556,100 บาท
จําแนกดังนี ้
1…………………………….…………………………….
16 การรถไฟแห่งประเทศไทย

รวม 18, 061, 274, 200 บาท คือ

(1) แผนงานพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน

6, 494, 240, 900 บาท

(2) แผนงานบริหารจัดการหนี ้ภาครัฐ

11, 567, 033, 300 บาท

บัญชีท้ายพระราชบัญญัตขิ องร่ างพรบ.เงินกู้ 2 ล้ านล้ านบาท จึงมีลักษณะเป็ น
งบประมาณรายจ่ าย แต่ในพรบ.งบประมาณรายจ่ายจะมีการแจกแจงเป็ นรายมาตรา และแสดง
รายการ 3 ประการคือ (1) หน่วยงาน (2) แผนงาน และ(3) วงเงินงบประมาณ โดยมีเอกสาร
ประกอบที่สํานักงบประมาณจัดทําแสดงรายละเอียดเพิม่ เติมเป็ นเอกสารเล่มสีขาวคาดแดง
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รัฐสภาจะพิจารณาให้ ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ขอจัดสรรเป็ นรายมาตราแต่ละมาตราใน
ร่างพรบ. งบประมาณรายจ่าย ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการฯ ได้ ประชุมกลัน่ กรองเป็ นราย
แผนงานมาแล้ ว ในขณะที่บญ
ั ชีท้ายพระราชบัญญัติ ของร่างพรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาท แสดง
รายการ 2 ประการ คือ (1) แผนงาน และ(2) วงเงินดําเนินการ ส่วนหน่วยงาน(3)ใดจะดําเนินการ
นันยั
้ งไม่ระบุชดั เจน เพราะสงวนไว้ ให้ เป็ นอํานาจของคณะรัฐมนตรี เป็ นผู้กําหนด แม้ กระทัง่ งาน
ของการรถไฟก็ไม่ระบุ ตามความในมาตรา 14 วรรค 1 ของร่างพรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาท
ในร่างพรบ. กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาท รัฐสภาถูกจํากัดกรอบให้ ทําหน้ าที่อนุมตั ิตวั เลข 8
รายการเท่านั ้นสําหรับ 8 แผนงาน รวมงบเผื่อเหลือเผื่อขาดที่จะใช้ จ่ายได้ อย่างสะดวกอีก
21,050,700,0002 บาท แตกต่างจากการพิจารณาร่ างพรบ งบประมาณรายจ่ายโดยทัว่ ไปที่
รัฐสภามีอํานาจอนุมตั ิเป็ นรายแผนงานทุกแผนงาน เช่นงบประมาณปี 2556 วงเงิน 2.4 ล้ านล้ าน
บาท มีการพิจารณารวม 990 แผนงาน พร้ อมด้ วยหมวดรายจ่ายอีกจํานวนมากที่มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย โดยกําหนดให้ แต่ละกระทรวงเป็ นหนึง่ มาตรา เมื่ออนุมตั ิแล้ ว ฝ่ ายบริหารต้ องมีความ
พร้ อมดําเนินการได้ ทนั ทีตามกรอบที่กําหนดในทุกมาตรา เพราะตัวเลขวงเงินสําหรับแผนงานต่างๆ
ถือเป็ นกฎหมาย มีการถ่วงดุลระหว่างฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติและฝ่ ายบริหาร ในฝ่ ายบริหารก็มีหน่วยงาน
หลักคือสํานักงบประมาณดูแลการจัดสรรงบประมาณ ทําให้ มีความโปร่งใส เป็ นหลักอ้ างอิงสําหรับ
การตรวจสอบและติดตามผลการทํางานได้ ชดั เจน
อํานาจการให้ ความเห็นชอบแก่ หน่ วยงาน แผนงาน และวงเงินงบประมาณ
แต่ ละแผนงาน เท่าที่ผ่านมา เป็ นอํานาจของรัฐสภา ทุกหน่วยงานจะแสดงความพร้ อมและ
นําเสนอข้ อมูลอย่างละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ในการขออนุมตั ิรายจ่ายประจําปี ซึง่ ตาม
รัฐธรรมนูญ2550 กําหนดให้ รัฐบาลต้ องนําเสนองบประมาณรายจ่ายเป็ นพระราชบัญญัติ เพื่อให้
2

งบนี ้จะเป็ นงบที่เกือบจะไม่มีข้อจํากัดในการใช้ จ่ายและยากแก่การตรวจสอบ เพราะผู้อํานาจสามารถอ้ างเหตุใดๆก็ได้ ในการใช้ จ่ายและอาจ
ใช้ หมดได้ โดยเร็ว
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รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบผ่านเป็ นกฎหมาย เมื่อผ่านแล้ วฝ่ ายบริหารจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากไม่มี
การนําเสนอกฎหมายให้ เปลี่ยนแปลงรายการ แต่ในร่างพรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาท อํานาจที่
แท้ จริงได้ ถกู รวบไว้ เป็ นของคณะรัฐมนตรี ในการกําหนดหน่วยงาน ส่วนแผนงานและวงเงินนั ้นแม้
จะได้ แสดงรายการเหล่านี ้ไว้ ในบัญชีท้ายพรบ.ร่างพรบ. กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาท แต่เมื่อแต่ละ
แผนงานได้ วงเงินที่สงู มาก เกือบจะไม่มีความหมายในการควบคุมหรื อตรวจสอบจากภายนอก
รัฐบาลอาศัยเพียงมติคณะรัฐมนตรี กําหนดรายการรายจ่ายกันเองได้ และกระทรวงที่ใช้ เงินมีอิสระ
ในการใช้ เงินที่ได้ รับจากคลังโดยไม่ผ่านสํานักงบประมาณ
หากร่างพรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาท สามารถดําเนินการให้ มีผลบังคับใช้ ได้ ต่อไป ฝ่ าย
บริหารอาจจะอาศัยช่องทางนี ้ในการรวบอํานาจเพื่อจัดสรรงบประมาณรายจ่ายต่างๆได้ เบ็ดเสร็จ
โดยไม่ต้องนําเสนอเป็ นร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายเข้ าสู่การพิจารณาในรัฐสภา แต่จะเสนอเป็ น
ร่างพรบ.กู้เงิน ของสาขาอื่นๆ เช่น สาธารณสุข พัฒนาชนบท โดยรวบอํานาจในการโอนย้ ายเงิน
หรื อหน่วยงานที่ใช้ เงินไว้ กบั ฝ่ ายบริหาร ระบบงบประมาณแผ่นดินต่อไปในอนาคตก็จะไม่มี
ความหมายในการรักษาวินยั การเงินการคลังทําให้ ยากแก่การตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต หาก
ช่องทางนี ้ดําเนินการได้ ร่ างพรบ.งบประมาณรายจ่ายในอนาคตจะลดเหลือรายการปกติที่ให้
พิจารณาเพียง 2 ส่วน คืองบเงินเดือน และ งบชําระหนี ้ โดยรัฐสภาในฐานะตัวแทนปวงชนจะไม่มี
โอกาสได้ ข้อมูล และความชัดเจนการดําเนินแผนงานลงทุนต่างๆ ซึง่ มักจะเป็ นแหล่งการทุจริต งบที่
มักจะมีการฉ้ อราษฎร์ บงั หลวงมากที่สดุ ไม่ใช่งบชําระหนี ้ หรื องบเงินเดือน แต่เป็ นรายจ่ายงบลงทุน
เมื่อไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ องเป็ นจริง เนื่องจากฝ่ ายบริหารสามารถ กู้เงินเอง จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเอง อนุมตั ิเงินเอง สัง่ จ่ายเงินเอง และยังปรับเปลี่ยนรายการได้ เอง ช่อง
ทางการดําเนินงานที่กําหนดไว้ ในร่างพรบ.กู้เงินนี ้จึงขัดแย้ งกับหลักการของรัฐธรรมนูญหมวด 8 ใน
การให้ มีกรอบวินยั การคลัง ทําลายธรรมาภิบาลในระบบการคลัง ทั ้งบัน่ ทอนความโปร่งใส ทําลาย
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ระบบถ่วงดุลอํานาจ และเพิม่ ความเสี่ยงในระบบการเงินการคลัง ทําให้ กลไกการตรวจสอบทํางาน
ลําบากขึ ้น การทุจริตคอรัปชัน่ จะเกิดได้ ง่ายขึ ้น ซึง่ ทําให้ ประเทศไทยสู่วิกฤตการคลังได้ ในที่สดุ
4

ร่ าง พรบ กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาทกับรั ฐธรรมนูญ2550 หมวด 8
รัฐธรรมนูญ 2550 หมวด 8 ได้ แสดงเจตนารมณ์ในการสกัดไม่ให้ รัฐบาลในอนาคตดําเนิน

นโยบายการคลังและงบประมาณในลักษณะที่มีการผูกพันงบประมาณยาวนานเกินสมควร โดย
การให้ มีการวางแผนการเงินและใช้ จ่ายในระยะปานกลาง จํากัดการก่อหนี ้ไม่ให้ มากเกินขอบเขต
เป็ นต้ น แต่เนื่องจากในการร่างรัฐธรรมนูญนั ้น ผู้ร่างไม่ประสงค์จะให้ มีรายละเอียดมากเกินไปหรื อ
มีการแสดงตัวเลข จึงได้ มีบทบัญญัติให้ มีกฎหมายการเงินการคลังเพื่อกําหนดกรอบวินยั การเงิน
การคลัง ดังปรากฏในมาตรา 167 วรรค3 ร่างพรบ.กู้เงิน 2ล้ านล้ านบาทซึง่ จะผูกพันการกู้เงินและ
งบประมาณที่ทอดยาวไปถึงอีก 2 รัฐบาลและเพิม่ ยอดหนี ้รัฐอีกกว่า 1 ใน 3 ย่อมจะขัดแย้ งกับ
เจตนารมณ์ของการมีกรอบวินยั การเงินการคลังอย่างโจ่งแจ้ ง
4.1

รัฐธรรมนูญ2550 มาตรา 166 และ 167

รัฐธรรมนูญ 2550 หมวด8 บัญญัติให้ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินทําเป็ น
พระราชบัญญัติ (มาตรา 166 วรรค 1) โดยให้ มีเอกสารแสดงรายละเอียดข้ อมูลการเงินการคลัง
(มาตรา 167 วรรค 1และ 2) ดังนั ้น รัฐบาลจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลแผนการใช้ เงินต่อผู้แทนปวงชน
ร่ างพรบ. กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาทแม้ จะมีรูปแบบเป็ นกฎหมายกู้เงิน แต่ กม็ ีลักษณะ
เป็ นงบประมาณรายจ่ าย เพราะมีการกําหนดแผนงานและวงเงิน ซึ่งตัง้ ไว้ อย่ างหลวมๆ
โดยไม่ ผ่านระบบการควบคุมงบประมาณโดยสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ด้ วย
ตัวเลขวงเงินรายจ่ ายเพียง 8 แผนงานสําหรั บเงิน 2.0 ล้ านล้ านบาท เทียบกับตัวเลขวงเงิน
รายจ่ าย 990 รายงานของ 990 แผนงานสําหรั บวงเงิน 2.4 ล้ านล้ านบาทในงบประมาณ
รายจ่ ายปี 2556 ทําให้ ฝ่ายนิตบิ ัญญัตกิ ระทําได้ แต่ อนุมัตวิ งเงินใหญ่ แต่ วงเงินที่มีผลใน
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การปฏิบัติ กลับตกเป็ นของคณะรั ฐมนตรี เปรี ยบเสมือนการเขียนเช็คสั่งจ่ ายเงินใบใหญ่
เพื่อให้ รัฐบาลใช้ จ่ายโดยไม่ ระบุเงื่อนไขใดๆ เป็ นการบั่นทอนความโปร่ งใส ทําลายการ
คานอํานาจ และขัดขวางการตรวจสอบ
ดังนัน้ หมวด 2 มาตรา 14 และ 15 พร้ อมบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ของร่ างพรบ.
ดังกล่ าว จึงขัดหรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนูญ 2550 หมวด 8 มาตรา 166 และ
167
4.2

รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 169

มาตรา 169 มีเนื ้อความสําคัญว่า “การจ่ ายเงินแผ่ นดินจะกระทําได้ กเ็ ฉพาะที่ได้
อนุญาตไว้ ในกฎหมายว่ าด้ วยงบประมาณรายจ่ าย กฎหมายว่ าด้ วยวิธีการงบประมาณ
กฎหมายเกี่ยวด้ วยการโอนงบประมาณ หรื อกฎหมายว่ าด้ วยเงินคงคลัง …..” มาตรานี ้มี
เจตนาเพื่อวางกรอบการใช้ จ่ายของรัฐให้ อยู่มีวินยั ที่ชดั เจน เพื่อให้ ผ้ มู ีอํานาจสัง่ จ่ายต้ องอาศัย
อํานาจที่ให้ ไว้ ในกลุ่มกฎหมาย 4 ประเภทนี ้เท่านั ้น ทําให้ กระแสเงินรายได้ รายจ่ายของรัฐเข้ าสู่
กองกลางที่สามารถนํามาจัดสรรตามลําดับความสําคัญ ซึง่ ทําให้ เงินแผ่นดินที่เป็ นทรัพย์สินของรัฐ
สามารถนําไปได้ อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและคุ้มค่า ตามหลักการบริหารงบประมาณที่ดี
สําหรับมาตรานี ้มีประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการวินิจฉัยการขัดหรื อไม่ขดั รัฐธรรมนูญของร่าง
พรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาท 2 ประเด็นคือ (1) กฎหมายทั ้ง4 ประเภทที่มาตรา 169 ระบุไว้
ครอบคลุมถึงร่างพรบ.กู้เงินนี ้หรื อไม่ และ (2) เงินกู้เป็ นเงินแผ่นดินหรื อไม่
ประเด็นแรก ร่าง พรบ.กู้เงิน2 ล้ านล้ านนี ้ ไม่อาจถือได้ ว่าเป็ นหนึง่ ในกฎหมาย 4 ประเภทนี ้
แม้ ว่า ร่างพรบ. เงินกู้ 2 ล้ านล้ านบาทจะมีบญ
ั ชีท้ายพรบ.ที่มีลกั ษณะเป็ นงบประมาณรายจ่าย แต่
ร่างพรบ.ดังกล่าวก็ไม่ได้ ผ่านขั ้นตอนของพรบ.วิธีการงบประมาณ และไม่ได้ นําเสนอตาม
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รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 167 วรรค 1 และ 2 และมาตรา 168 จึงไม่อาจนับเป็ นกฎหมายว่าด้ วย
งบประมาณรายจ่ายได้
ถึงแม้ ว่า พรบ.วิธีการงบประมาณจะมีข้อบัญญัติรองรับการใช้ เงินช่วยเหลือและร่วมมือจาก
รัฐบาลหรื อองค์กรต่างประเทศ ที่รัฐมนตรี คลังมีอํานาจกําหนดการนําเงินช่วยเหลือและเงินกู้ไป
ใช้ ได้ โดยไม่ต้องนําส่งคลัง ซึง่ ก็เป็ นเจตนารมณ์ที่จะให้ เกิดความคล่องตัวแก่การใช้ เงินที่ได้ รับความ
ช่วยเหลือหรื อความร่วมมือที่ผ้ ใู ห้ เป็ นฝ่ ายกําหนดการใช้ จ่ายมาแล้ วที่มกั เป็ นเงินจํานวนไม่มาก
เทียบกับวงเงินงบประมาณประจําปี จึงมีลกั ษณะที่แตกต่างจากเงินกู้ที่มีวงเงินรวมจํานวนสูงมาก
ตามร่างพรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาทนี ้ ร่างพรบ.กู้เงินนี ้จึงไม่อาจอิงกับข้ อบัญญัตินี ้ได้
สําหรั บประเด็นที่สอง เงินกู้ ถือเป็ นเงินแผ่ นดินหรื อไม่ และการจ่ ายเงินตามมาตรา
6 ร่ างพรบ.กู้เงิน 2ล้ านล้ านบาท เป็ นการจ่ ายเงินแผ่ นดินหรื อไม่
ไม่ปรากฏมีคํานิยามของคําว่าเงินแผ่นดินในกฎหมายใด คําว่าแผ่นดินมีการใช้ ใน
ความหมายของการเป็ นของประเทศ เช่น งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน ทางหลวงแผ่นดิน
อาญาแผ่นดิน การบริ หารราชการแผ่นดิน เป็ นต้ น ดังนัน้ อํานาจการจ่ายเงินแผ่นดิน ต้ องหมายถึง
อํานาจในการจ่ายเงินของประเทศ ซึง่ เงินแผ่นดินน่าจะเป็ นคํากลางที่หมายถึงเงินของรัฐทุกบัญชี
ในทุกแหล่ง ในขณะที่เงินคงคลังมีคําจํากัดความไว้ ใน พรบ.เงินคงคลังว่า หมายถึงเงินที่คลัง
จังหวัดและที่ฝากไว้ กบั ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ ในภายหลังรัฐบาลได้ ผ่อนคลายให้ การรับจ่าย
และฝากเงินของคลังผ่านธนาคารของรัฐด้ วย
เมื่อมีการอนุมตั ิวงเงินงบประมาณรายจ่ายให้ หน่วยงาน ไม่ได้ หมายความว่ามีการนําเงิน
สดใดๆไปกองไว้ แต่เป็ นการให้ อํานาจการใช้ เงินนั ้นๆ ได้ ถึงวงเงินที่เป็ นเพดานหรื องบประมาณ
เมื่อหน่วยงานได้ ทํางานสําเร็จ ตรวจรับเรี ยบร้ อย ก็มีหน้ าที่ตั ้งฎีกาเบิกจ่ายมายังคลัง คลังจึงอาศัย
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อํานาจที่ได้ รับมาจาก พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี สัง่ จ่ายเงินแผ่นดินออกไป ซึง่ อาจจะเป็ น
เงินสดหรื อเงินฝากในที่ต่างๆทั ้งในและนอกประเทศก็ได้
สําหรับ คําว่าเงินกู้นั ้น ความเป็ นเงินกู้ หมายถึงแหล่งที่มาของเงิน เช่นเดียวกับเงินรายได้
ที่มาจากการจัดเก็บภาษี อากร ทันทีที่มีการเบิกจ่ายเงินกู้ หรื อมีการรับเงินค่าชําระภาษี อากร เงิน
เหล่านี ้จะสิ ้นสุดความเป็ นเงินกู้หรื อเงินภาษี เมื่อเงินนั ้นตกอยู่ในการควบคุมของคลังต้ องถือว่า
เป็ นเงินแผ่นดินเหมือนกันทั ้งสิ ้น หากสูญหาย ผู้ดแู ลต้ องรับผิดชอบ ไม่ใช่แหล่งเงินกู้หรื อผู้เสียภาษี
เป็ นผู้รับผิดชอบ การตีความว่าเงินกู้ไม่ใช่เงินแผ่นดินจึงไม่ถกู ต้ องเปรี ยบเสมือนการตีความว่าเงิน
ภาษี อากรไม่ใช่เงินแผ่นดิน
เงินแผ่นดินย่อมเป็ นสินทรัพย์ของรัฐที่รอการสัง่ จ่ายจากผู้มีอํานาจ ตามที่กฎหมายได้ ระบุ
ให้ อํานาจไว้ ซึง่ ต้ องมาจากรัฐสภาที่เป็ นตัวแทนของปวงชน กฎหมายงบประมาณรายจ่ายต่างๆจะ
มีมาตราหนึง่ ที่ให้ กระทรวงมีอํานาจสัง่ จ่ายเงินแผ่นดินตามจํานวนที่กําหนด แหล่งที่มาของเงินนี ้
อาจจะเป็ นเงินคงคลังที่สะสมมาแต่เดิม หรื อมาจากการมีรายได้ จากภาษี อากร รวมทั ้งรายรับจาก
เงินกู้หรื อเงินอื่นใดที่คลังดูแลและทําการบริหารจ่ายเงินออกไป ในกฎหมายกู้เงินก็มีการกําหนดให้
กระทรวงการคลังมีอํานาจสัง่ จ่ายเงินกู้ที่ได้ เบิกมาตามมาตรา 6 ของร่างพรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาท
เมื่อเบิกถอนเงินกู้มาแล้ วเงินนี ้ต้ องถือเป็ นเงินของประเทศไทย หรื อเป็ นเงินแผ่นดิน ที่รอสัง่ จ่าย ซึง่
อาจจะนําฝากสถาบันการเงินใดๆไว้ และกระทรวงการคลังในฐานะผู้รับผิดชอบก็ต้องควบคุมเงิน
นันไม่
้ ต่างจากเงินคงคลังหรื อเงินที่ได้ รับจากแหล่งอื่น
เมื่อ ร่ างพรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาทไม่ เป็ นส่ วนหนึ่งของกฎหมาย 4 ประเภท ตาม
มาตรา 169 วรรค 1 การบัญญัตใิ ห้ คลังมีอาํ นาจสั่งจ่ าย ดังกล่ าว ย่ อมขัดรั ฐธรรมนูญ2550
เพราะเงินที่ส่ ังจ่ ายนัน้ เป็ นเงินแผ่ นดินที่จ่ายได้ แต่ เฉพาะที่อนุญาตไว้ ในกฎหมาย 4
ประเภทเท่ านัน้
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4.3

รัฐธรรมนูญ2550 มาตรา 170

สําหรับมาตรา 170 นั ้น มีเจตนารมณ์ที่จะให้ มีการแสดงข้ อมูลการมีรายได้ และการใช้ จ่าย
ของงานหรื อกิจกรรมที่ไม่ได้ แสดงในพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี หน่วยงานอาจ
ได้ รับเงินทังจากงบประมาณรายจ่
้
ายแผ่นดิน หรื อมีรายได้ ของหน่วยงานที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ จ่าย
ได้ โดยไม่ต้องเป็ นรายได้ นําส่งคลัง เข้ าลักษณะมีเงินหมุนเวียนเป็ นรายได้ และรายจ่ายของตนเอง
ซึง่ จะถือว่าเป็ นเงินนอกงบประมาณ เช่น ค่าบํารุงการศึกษา และ ค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึง
รายได้ รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนท้ องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ เป็ นต้ น
เหตุผลที่มีมาตรา 170 เพื่อให้ เงินนอกงบประมาณที่มีการขยายมากขึ ้นมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ จึงกําหนดในรัฐธรรมนูญให้ มีการรายงานเพื่อความสมบูรณ์และเอื ้อต่อการติดตาม
ตรวจสอบ ให้ มีการดูแลทั ้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ทําให้ ได้ ภาพรวมของ
ฐานะการคลัง ที่ครอบคลุมได้ อย่างสมบูรณ์ เป็ นหลักประกันแห่งความมัน่ คงของระบบการคลัง
และ เพื่อประโยชน์ในการให้ มีมาตรฐานในการควบคุมทางการเงินเดียวกัน ไม่เกิดการเข้ มงวดใน
ช่องหนึง่ แต่มีช่องให้ หลบไปอีกช่องหนึง่ ที่ไม่เข้ มงวดเป็ นต้ น
เงินกู้ที่จะได้ รับตามร่างพรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาทไม่ใช่รายได้ รายได้ และเงินกู้มี
ความหมายทางบัญชีต่างกัน แต่เมื่อคลังได้ เบิกเงินกู้มาแล้ วต้ องถือเป็ นเงินแผ่นดินเหมือนกันกับ
รายได้ ตามที่ได้ ชี ้แจงในข้ อ 4.2 เงินกู้และการใช้ จ่ายเงินกู้ 2 ล้ านล้ านบาทยังยึดโยงกับ
งบประมาณแผ่นดินเพราะกระทรวงการคลังต้ องจัดเก็บรายได้ มาชดใช้ ภาระหนี ้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ต่อเนื่องไป 50 ปี
ส่วนที่กําหนดในมาตรา 16 แห่งร่างพรบ.กู้เงิน ว่าหากใช้ เงินกู้ไม่หมด กําหนดให้ นําส่งคลัง
เป็ นรายได้ เป็ นหลักการปกติโดยทัว่ ไปของการบริหารการคลังและงบประมาณที่กําหนดให้ เงิน
เหลือจ่ายต้ องส่งคืนคลัง ในการนําส่งคลังหากระบุว่าเป็ นรายได้ จะหมายถึงให้ เป็ นรายได้ ตาม
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ประมาณรายได้ ที่ไม่อาจนําออกไปจ่ายได้ อีกหากไม่ตั ้งงบประมาณรายจ่ายให้ รัฐสภาอนุมตั ิ หาก
มิได้ ระบุให้ นําส่งเป็ นรายได้ เงินนั ้นก็ยงั คงอยู่ในรูปเงินฝากที่อาจมีการขอถอนไปใช้ ได้ อีกแม้ ว่า
โครงการที่ได้ อนุมตั ิไว้ จะสําเร็จสมบูรณ์แล้ ว ซึง่ จะขัดกับเจตนารมณ์ของร่ างพรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ าน
บาท
ดังนั ้น ร่างพรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาท นี ้ จึงไม่เกี่ยวข้ องกับมาตรา170 แห่งรัฐธรรมนูญ
เพราะเงินกู้ไม่ใช่เงินรายได้ และรายได้ ในมาตรา 170 นี ้หมายถึงรายได้ ที่หน่วยงานมีไว้ ใช้ เอง ไม่ได้
หมายถึงรายได้ นําส่งคลังตามมาตรา 16 ของร่างพรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาท

5
วิเคราะห์ ผลกระทบ หากร่ างพรบ.ให้ อาํ นาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนา
ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านคมนาคมขนส่ งของประเทศตกไป
การมียทุ ธศาสตร์ และแผนการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านคมนาคมขนส่งของประเทศ
เป็ นเรื่ องที่ดีและสมควรมีไว้ ให้ เป็ นแผนแม่บท เพื่อเป็ นการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ให้
ประเทศไทยความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศได้ ดีขึ ้น หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้ าน
การวางแผนระยะยาวและการพัฒนาระบบขนส่ง เช่น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ กระทรวงคมนาคม ควรมีการจัดทําและปรับปรุงยุทธศาสตร์ และ
แผนงานดังกล่าวให้ เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ โดยให้ มีการจัดลําดับความสําคัญโครงการ มี
การเชื่อมโยงระบบต่างๆในพื ้นที่ ไมใช่สร้ างสถานีขนส่งเสร็จแต่ไม่ได้ ปรับปรุงทางหลวง ควรแบ่ง
การก่อสร้ างเป็ นระยะๆ แต่ทางด้ านการกู้หรื อหาแหล่งเงินเพื่อก่อสร้ างนั ้น ควรพิจารณาดําเนินการ
เท่าที่จําเป็ นและสอดคล้ องกับสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 3
2

3

รัฐบาลจีนกําลังถูกวิจารณ์วา่ มุง่ เพิ่มรายได้ ประชาชาติด้วยการก่อสร้ างโครงการสาธารณูปโภคจํานวนมาก ทังที
้ ่ผลตอบแทนตํ่าลงและสร้ าง
ภาระหนี ้ของรัฐสูงขึ ้น ทําให้ เกิดความเสี่ยงในภาครัฐ
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กระทรวงการคลังควรมีการกําหนดกรอบวินยั การเงินการคลังตามมาตรา 167 วรรค 3 ให้ ชดั เจน
เพื่อเป็ นหลักประกันความมัน่ คงเสียก่อนเป็ นเบื ้องต้ น ในการจะดําเนินการควรเริ่มต้ นเมื่อโครงการ
มีความพร้ อม ไม่สมควรที่จะให้ มีการอนุมตั ิการกู้เงินก้ อนใหญ่อย่างทันทีทนั ใด หรื อมุ่งการก่อหนี ้
เป็ นจุดเริ่มต้ น ซึง่ ผิดหลักการที่ดีในการบริหารโครงการลงทุนขนาดใหญ่และเพิม่ ความเสี่ยง
ทางการคลัง
โครงการสาธารณูปโภคต่างๆตามที่มีปรากฏในบัญชีท้ายพรบ.ร่างพรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ าน
บาทล้ วนเป็ นโครงการขนาดใหญ่ที่ยงั เพิง่ เริ่มต้ น ยังต้ องมีการศึกษาและออกแบบเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับกฎหมายต่างๆ ซึง่ จะต้ องใช้ เวลาหลายปี ไม่ใช่โครงการเร่งด่วนที่ต้องเร่งรี บดําเนินการโดยให้ มี
การข้ ามขันตอนการกลั
้
น่ กรองตรวจสอบเช่นที่มีกบั โครงการปกติโดยทัว่ ไป
การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐกิจและการเงิน
การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้ เงิน 2 ล้ านล้ านบาท มักจะอ้ างว่าเป็ นการใช้ จ่ายที่
กระตุ้นเศรษฐกิจ แม้ กระทัง่ หน่วยงานเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยก็พยายามยกโครงการ 2 ล้ านล้ าน
บาทเพื่อเป็ นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ วงการนานาชาติก็มีเสียงสนับสนุนการลงทุนขนาดใหญ่
ของไทย ทังนี
้ ้เพราะในระยะ 5-6 ปี ที่ผ่านมา ประเทศตะวันตกต่างๆมีปัญหาเศรษฐกิจการใช้ จ่าย
ฝื ดเคือง จึงมักจะเสนอให้ ประเทศกําลังพัฒนาต่างๆมีการใช้ จ่ายให้ มากขึ ้น เพื่อช่วยซื ้อสินค้ าหรื อ
บริการจากประเทศตะวันตก
ข้ อเท็จจริงมีว่า มูลค่าเพิม่ ที่จะมีผลต่อ รายได้ ประชาชาติหรื อ GDP ของไทยจะน้ อยมาก
เพราะสินค้ าและปั จจัยการผลิตต้ องนําเข้ าเกือบทุกรายการ ทั ้ง วัตถุดิบ แรงงาน ทุน และ เทคโนโล
ยี่ สําหรับวัตถุดิบ ก็ต้องมีการนําเข้ าเหล็ก และต้ องใช้ พลังงานรูปต่างๆ เช่นนํ ้ามันปิ โตรเลียม แก็ส
ธรรมชาติ หรื อไฟฟ้า ที่ไทยต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศ การขาดแคลนแรงงานทําให้ งานก่อสร้ าง
และโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยขณะนี ้ต้ องใช้ แรงงานต่างด้ าวมาทํางานนับแสนคน หากมี
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การดําเนินโครงการตาม ร่างพรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาท อาจจะต้ องนําเข้ าแรงงานต่างประเทศอีก
นับหมื่นหรื อแสนๆคน ทั ้งยังต้ องซื ้อเครื่ องจักรกลและระบบรถไฟฟ้า รวมทั ้งระบบสื่อสัญญาณจาก
ต่างประเทศด้ วยเงินเป็ นจํานวนมาก นอกจากต้ องอาศัยด้ านเงินทุนจากต่างประเทศแล้ ว ประเทศ
ไทยยังต้ องนําเข้ าเทคโนโลยี่หรื อผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศอีกจํานวนมาก ทั ้งหมดนี ้ย่อมไม่เป็ นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจไทยจากการใช้ จ่ายลงทุนโครงการขนาดใหญ่เหล่านี ้อย่างแน่นอน
หากมีการนําเข้ าเพื่อโครงการลงทุนเหล่านี ้มากเกินไป จะกระทบต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจ
โดยรวม จะกดดันให้ ดลุ บัญชีเดินสะพัดขาดดุลยิ่งมากขึ ้น ค่าเงินบาทอ่อน และเนื่องจากรัฐบาล
ต้ องชําระคืนหนี ้ต่างประเทศ ภาระหนี ้เป็ นเงินบาทจะสูงขึ ้น ทําให้ การขาดดุลการคลังก็ยิ่งมากขึ ้น
ด้ วย เมื่อหนี ้ของรัฐเพิม่ ขึ ้นอีกเกือบ 1 ใน 3 จากการลงทุนในโครงการนี ้ ก็เป็ นที่น่าเป็ นวิตกว่า
รัฐบาลจะต้ องหารายได้ เพิม่ ขึ ้นจากการเพิม่ ภาษี อากรไปชําระหนี ้ที่เพิม่ ขึ ้น โดยเฉพาะต้ องเพิ่ม
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม เนื่องจากมีความสามารถในการจัดเก็บรายได้ รัฐบาลค่อนข้ างตํ่าเมื่อเทียบกับ
นานาประเทศ และไม่อาจเพิม่ ภาษี เงินได้ จงึ ต้ องเพิม่ ภาษี จากสินค้ า การเพิ่มภาระภาษี จะมี
ผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพิม่ ภาระค่าครองชีพของประชาชน ปั ญหาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจและภาระหนี ้รัฐอาจจะนําประเทศเข้ าสู่วิกฤตการคลังเช่นประเทศอาเจนตินา หรื อกรี ซได้
หากจะลดการก่อหนี ้ต่างประเทศ รัฐบาลก็ต้องหันมากู้เงินภายในประเทศ ซึง่ ต้ องแย่งชิง
เงินกู้กบั ภาคธุรกิจเอกชน เพราะการออมภายในประเทศมีจํากัด ถึงแม้ ว่าสภาพคล่องของระบบ
การเงินที่ผ่านมายังค่อนข้ างดี หากรัฐพึง่ พาแหล่งเงินทุนในประเทศมากไป ย่อมจะมีผลในการ
กดดันดอกเบี ้ยภายในประเทศให้ แพงขึ ้น เป็ นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจ หากรัฐบาลอาศัยอํานาจรัฐดูด
เงินจากตลาดเงินตลาดทุนไปหมด ธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมที่มกั จะมีสภาพการเงินอ่อนแอกว่า
และยังต้ องได้ รับการสนับสนุนทางการเงิน ก็จะเดือดร้ อน
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การดําเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่เหล่านี ้ หากดําเนินการอย่างพอดี ด้ วยวงเงินที่
เหมาะสมจะมีประโยชน์มากในการเป็ นเครื่ องมือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ หากประเทศไทยมีปัญหา
คนว่างงานจํานวนมาก หรื อมีภาวะเงินออมล้ นประเทศเช่นญี่ปนุ่ และมีภาวะเศรษฐกิจถดถอย มี
กําลังการผลิตที่สญ
ู เปล่าจํานวนมาก ก็อาจจะเป็ นโอกาสเหมาะในการทุ่มการลงทุนโครงการ
เหล่านี ้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ ประชาชนมีงานทํา และรัฐจะมีรายได้ มาใช้ หนี ้
หากร่างพรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาทนี ้ตกไป ไม่ได้ หมายความว่ารัฐบาลจะไม่สามารถดําเนิน
โครงการก่อสร้ างรถไฟฟ้าและระบบขนส่งสาธารณะได้ รัฐบาลยังสามารถอาศัยวงเงินงบประมาณ
และวงเงินกู้รวมทั ้งวงเงินที่คํ ้าประกันเพื่อก่อหนี ้ผูกพันในการก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
โดยทําอย่างรอบคอบและค่อยเป็ นค่อยไปตามแผนแม่บทและกรอบวินยั การเงินการคลังที่ได้ วางไว้
เท่าที่ผ่านมารัฐบาลแต่ละยุคก็ไม่เคยใช้ วงเงินตามมาตรา 9 ทวิ แห่งพรบ.วิธีการงบประมาณ หรื อกู้
เงินต่างประเทศได้ เต็มวงเงิน ใน พรบ.การบริหารหนี ้สาธารณะ หากมีการดําเนินการใช้ วงเงินกู้
ตามช่องทางเหล่านี ้ ก็ต้องอยู่ในกรอบที่มีการกลัน่ กรอง และตรวจสอบดังเช่นการใช้ จ่ายเงินของรัฐ
อื่นๆ นอกจากนี ้ ยังควรพิจารณา แนวทางการระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงการด้ วยวิธีการอื่นที่รวมไป
ถึงการให้ เอกชนมีส่วนร่วมลงทุน (PPP หรื อ Public –Private Partnership) ทําให้ รัฐบาลไทย
อาจจะไม่ต้องไปก่อหนี ้ก่อน เช่นในการให้ มี PPP ในรูปของ Build-Operate-Transfer เป็ นต้ น ซึง่
อาจจะเป็ นวิธีที่มีความเหมาะสมต่อการดําเนินโครงการและให้ บริการขนส่งสาธารณะ ทําให้ มี
บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และรัฐไม่ต้องแบกรับภาระหนี ้หรื อแบกรับผลขาดทุนดังเช่นที่มีกบั
รัฐวิสาหกิจบางแห่งในปั จจุบนั
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สรุ ป
รัฐธรรมนูญ 2550 หมวด 8 มีจดุ หมายเพื่อพิทกั ษ์ ความโปร่งใส การถ่วงดุลอํานาจและ
ความมัน่ คงของระบบการคลัง โดยให้ มีความคล่องตัวเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ
แผ่นดินตามสมควร แต่ร่างพรบ.ให้ อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาด้ านโครงสร้ าง
พื ้นฐานด้ านคมนาคมขนส่งของประเทศ ( ร่างพรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาท ) ไม่ได้ เป็ นแต่เฉพาะ
กฎหมายกู้เงินตามรูปแบบที่เสนอเท่านั ้น ที่แท้ จริงเป็ นกฎหมายให้ อํานาจจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ผูกพันการใช้ จ่ายระยะยาว อนุมตั ิรายจ่ายจากเงินกู้ รวมทั ้งให้ อํานาจสัง่ จ่ายเงินกู้ในวงเงินที่สงู ถึง
ร้ อยละ 80 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 หรื ออีกนัยหนึง่ มีลกั ษณะเป็ น
งบประมาณรายจ่าย แต่ไม่ได้ ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 167 และ 168
รัฐธรรมนูญ มาตรา 166 และมาตรา 167 กําหนดให้ การอนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายราย
แผนงานอยู่ที่รัฐสภา แต่ร่างพรบ.เงินกู้ 2 ล้ านล้ านบาท มาตรา 14 และ15 พร้ อมกับบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติ ที่แท้ จริ งมีลกั ษณะเป็ นการรวบอํานาจของการกลัน่ กรองแผนงานและอนุมตั ิ
งบประมาณรายจ่ายเงิน 2 ล้ านล้ านบาทจากรัฐสภามาอยู่คณะรัฐมนตรี ร่างพรบ.กู้เงินดังกล่าว
หากมีผลในทางปฏิบตั ิได้ จริงจะเป็ นการขัดกับเจตนารมณ์ของการมีกรอบวินยั การเงินการคลัง ยํ่า
ยีหลักธรรมาภิบาล บัน่ ทอนความโปร่งใส ทําลายระบบถ่วงดุล ขัดขวางการตรวจสอบ เป็ นการเอื ้อ
ให้ เกิดการฉ้ อราษฎร์ บงั หลวงและตอกยํ ้าให้ สงั คมมีข้อสงสัยในความสุจริตของฝ่ ายการเมืองยิ่ง
มากยิ่งขึ ้น ระบบการเงินการคลังจะมีความเสี่ยงต่อการเข้ าสู่วิกฤตได้ มากขึ ้น
สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา 169 เงินกู้ เช่นเดียวกับเงินภาษี อากร เมื่อตกอยู่ในมือคลังแล้ ว
ย่อมเป็ นส่วนหนึง่ ของเงินของประเทศหรื อเป็ นเงินแผ่นดิน ที่คลังต้ องรับผิดชอบดูแลเงินเหล่านี ้ไม่
ต่างจากเงินคงคลังหรื อสินทรัพย์ๆ เนื่องจาก ร่างพรบ.กู้เงิน 2 ล้ านล้ านบาทไม่อยู่ในกลุ่มกฎหมาย
การเงินการคลัง 4 ประเภท ตามความในมาตรา 169 การสัง่ จ่ายเงินตาม มาตรา 6 ร่างพรบ.กู้เงิน
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2 ล้ านล้ านบาท จึงขัดกับรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา169 ที่ว่าเงินแผ่นดินจะจ่ายออกได้ แต่เฉพาะ
รายการที่อนุญาตในกฎหมาย 4 ประเภทเท่านั ้น
ร่ างพรบ.กู้เงิน2 ล้ านล้ านบาทจึงขัดและแย้ งกับเจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนูญ 2550 หมวด 8
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