สรุ ปคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๒/๒๕๔๓
วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
เรื่อง ประธานรั ฐสภาขอให้ ศาลรั ฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ กรณี
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. .... ของ
สภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการวิสามัญฯ มีอานาจขอหรือเพิม่ เติมรายการหรือจานวนในรายการของร่ าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายฯ ได้ หรือไม่
๑. ความเป็ นมาและข้ อเท็จจริงโดยสรุ ป
ประธานรัฐสภาเสนอคาร้องลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ ส่งความเห็นของนายอดิศร
เพียงเกษ กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จานวน ๔๒ คน สรุปได้ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนหนึ่งมี
ปัญหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิสามัญ ฯ ว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ นั้น
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ และกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติม
รายการหรือจานวนรายการของร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ฯ ได้หรือไม่ เพราะว่า ส.ส. มีมติรับ
หลักการแห่งร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ฯ แล้ว และคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ไปพิจารณาปรับลด
งบประมาณของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจลงจากวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้ ต่อจากนั้นก็
จะมีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เสนอคาของบประมาณเพิ่มเติมในขั้นตอนการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ อยู่เสมอ จึงเป็นปัญหาก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางความคิดอันเกี่ยวกับอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ เป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้
ฝ่ายแรก เห็นว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ และกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ไม่มีอานาจ
พิจารณาคาของบประมาณเพิ่มเติมของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพราะการกระทา
ดังกล่าวขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคห้า และวรรคหก ดังนั้น การขอเพิ่มเติมรายการ
หรือจานวนในรายการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ จึงไม่
สามารถพิจารณาได้
ฝ่ายที่สอง เห็นว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ และกรรมาธิการวิสามัญ ฯ มีอานาจ
พิจารณาคาของบประมาณเพิ่มเติมของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจได้เพราะรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคห้า บัญญัติห้ามไว้เฉพาะ ส.ส. เท่านั้นที่แปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจานวนในรายการ
มิได้ แต่มิได้ห้ามคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ และกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ดังนั้น ถ้าการเสนอหรือการแปร
ญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจานวนในรายการมิได้มีผลให้ ส.ส. หรือ ส.ว. หรือ กมธ. มีส่วนได้เสียในการใช้
งบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหก แล้ว ฯ ย่อมกระทาได้
๒.

ประเด็นวินิจฉัยเบือ้ งต้ น
คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ฯ ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎร มีการเพิ่มเติมรายการหรือจานวนในรายการของร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ฯ แตกต่างไปจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่
ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และประธานรัฐสภาเป็นผู้มีอานาจเสนอเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีอานาจพิจารณาวินิจฉัย
๓.

ประเด็นทีใ่ ห้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณร่ายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. .... ของ ส.ส. และกรรมาธิการวิสามัญ ฯ มีอานาจขอหรือเพิ่มเติมรายการหรือจานวนในรายการของร่าง
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายฯ ได้หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า
๑.
มาตรา ๑๘๐ วรรคห้า และวรรคหก ของรัฐธรรมนูญ มีบทบัญญัติห้าม
ส.ส. แปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจานวนในรายการของร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ฯ โดยให้แปรญัตติ
ได้เฉพาะในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพัน อันได้แก่เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้ และเงินที่กาหนดให้จ่ายตามกฎหมาย อีกทั้งในการพิจารณาไม่ว่าจะเป็น ส.ส. หรือคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ยังได้ห้ามการเสนอ การแปรญัตติ หรือกระทาด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้ ส.ส. สว. หรือ
กรรมาธิการวิสามัญฯ มีส่วนไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้
ส.ส. ใช้วิธีการดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายจนมีผลให้ ส.ส. สว. หรือ
กรรมาธิการวิสามัญฯ มีส่วนในการใช้งบประมาณรายจ่าย
๒.
หลักการจัดทาและการอนุมัติงบประมาณนั้น รัฐธรรมนูญและกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณบัญญัติให้ฝ่ายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) เป็นผู้มีอานาจจัดทางบประมาณรายจ่าย เพราะ
เป็นผู้ดาเนินการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่น เพื่อนามาใช้ในการบริหารประเทศ ส่วนฝ่ายนิติบัญญัติ
(รัฐสภา) เป็นผู้มีอานาจอนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ไม่มีอานาจเพิ่มเติมรายการหรือ
จานวนในรายการของร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ฯ จากหลักการดังกล่าว มีผลทาให้ส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไม่อาจเสนอของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมโดยตรงต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ฯ ได้ โดยต้องเสนอต่อ ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ พิจารณา
เมื่อ ส.ส. ซึ่งเป็นผู้มีอานาจพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ฯ ไม่มีอานาจเพิ่มเติมรายการหรือจานวน
ในรายการของร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ฯ ด้วยตนเอง คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ในฐานะที่ได้รับ
แต่งตั้งจาก ส.ส. ให้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ฯ ก่อนเสนอ ส.ส. พิจารณา ย่อมไม่
มีอานาจขอหรือเพิ่มเติมรายการหรือจานวนในรายการของร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ฯ ได้ ส่วน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ และกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ทั้งที่เป็นและมิได้เป็น ส.ส. ก็ไม่อาจเสนอหรือยกเลิก
คาของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรียังไม่ได้
ให้ความเห็นชอบขึ้นพิจารณาได้

๔.

ผลคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ไม่มีอานาจขอหรือเพิ่มเติมรายการ
หรือจานวนในรายการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... ได้

หมายเหตุ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๖๘ ก
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๔

