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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๓๘/๒๕๕๖
วันที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
รางพระราชบัญ ญัติ ง บประมาณรายจา ยประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗
ในสวนงบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรมและของสํานักงานศาลปกครอง และมาตรา ๒๘ ในสวน
งบประมาณของสํานักงาน ป.ป.ช. มีขอความขัด หรือแยงหรือตราขึ้น โดยไมถูกตองตามบทบัญ ญั ติ
แหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด และวรรคเกา หรือไม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีดังนี้
มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ ง ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ดที่ รั ฐ สภาให ค วามเห็ น ชอบแล ว ก อ นที่
นายกรัฐ มนตรี จะนํา ขึ้น ทูล เกลา ทูล กระหมอ มถวายเพื่อ พระมหากษั ต ริ ยท รงลงพระปรมาภิ ไ ธยตาม
มาตรา ๑๕๐ หรือรางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๑๕๑ กอนที่นายกรัฐมนตรี
จะนํารางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง
(๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เห็นวารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี
แลว ให ป ระธานแห ง สภาที่ไ ดรั บ ความเห็น ดัง กล าวส ง ความเห็น นั้ น ไปยัง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่อ วินิ จฉั ย
และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๖๖ งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญัติ ถาพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชกฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน
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มาตรา ๑๖๗ ในการนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ตองมีเอกสารประกอบซึ่งรวมถึงประมาณการรายรับ และวัตถุประสงค กิจกรรม แผนงาน โครงการ
ในแตละรายการของการใชจายงบประมาณใหชัดเจน รวมทั้งตองแสดงฐานะการเงินการคลังของประเทศ
เกี่ยวกับภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดจากการใชจายและการจัดหารายได ประโยชนและการขาดรายได
จากการยกเวนภาษีเฉพาะรายในรูปแบบตาง ๆ ความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป ภาระหนี้
และการกอหนี้ของรัฐและฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ ในปที่ขออนุมัติงบประมาณนั้นและปงบประมาณ
ที่ผานมาเพื่อใชประกอบการพิจารณาดวย
หากรายจายใดไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นใด
ของรัฐไดโดยตรง ใหจัดไวในรายการรายจายงบกลาง โดยตองแสดงเหตุผลและความจําเปนในการกําหนด
งบประมาณรายจายงบกลางนั้นดวย
ใหมีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลาง การจัดหารายได การกําหนดแนวทางในการจัดทํางบประมาณ
รายจายของแผนดิน การบริหารการเงิน และทรัพยสิน การบัญ ชี กองทุนสาธารณะการกอหนี้ห รือ
การดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินหรือภาระทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑการกําหนดวงเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และการอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตองใชเปนกรอบในการจัดหารายได กํากับ
การใชจายเงิน ตามหลักการรักษาเสถียรภาพ พั ฒ นาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และความเปน ธรรม
ในสังคม
มาตรา ๑๖๘ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ า ยเพิ่ มเติ ม และร า งพระราชบั ญ ญั ติ โ อนงบประมาณรายจ า ย สภาผู แ ทนราษฎร
จะตองวิเคราะหและพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัติดังกลาว
มาถึงสภาผูแทนราษฎร
ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาว
ในวรรคหนึ่ ง ให ถื อว า สภาผู แ ทนราษฎรได ให ค วามเห็ น ชอบในรา งพระราชบั ญ ญัติ นั้ น และให เสนอ
รางพระราชบัญญัติดงั กลาวตอวุฒิสภา
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ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบภายใน
ยี่สิบวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแกไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได ถาพนกําหนดเวลา
ดังกลาวใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเชนนี้และในกรณีที่วุฒิสภา
ใหความเห็นชอบ ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๕๐
ถารางพระราชบัญญัตดิ ังกลาววุฒสิ ภาไมเห็นชอบดวย ใหนําบทบัญญัตมิ าตรา ๑๔๘ วรรคสอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจาย
ซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เงินสงใชตนเงินกู
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู
(๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย
ในการพิ จ ารณาของสภาผู แ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภา หรื อ ของคณะกรรมาธิ ก าร การเสนอ
การแปรญัต ติหรือการกระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิก วุฒิสภา
หรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได
ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง ในสิบ ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา เห็นวามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหกใหเสนอ
ความเห็น ตอศาลรัฐ ธรรมนูญ เพื่อพิจ ารณา และศาลรัฐ ธรรมนู ญ ตองพิ จารณาวินิจฉัย ภายในเจ็ด วั น
นับแตวันที่ไดรับความเห็นดังกลาว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติ
ตามวรรคหก ใหการเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทําดังกลาวสิ้นผลไป
รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและองคกรตามรัฐธรรมนูญ
ในการพิจารณางบประมาณรายจายของรัฐสภา ศาล และองคกรตามวรรคแปด หากหนวยงาน
นั้น เห็น วางบประมาณรายจายที่ไ ดรับ การจัด สรรใหนั้น ไมเพียงพอ ใหสามารถเสนอคําขอแปรญัต ติ
ตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง
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ความเห็น
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณไดบัญญัติหลักการจัดทําและการอนุมัติ
งบประมาณไว โดยให ค ณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง เป น ฝ า ยบริ ห าร เป น ผู มี อํ า นาจจั ด ทํ า งบประมาณรายจ า ย
เพราะเปนผูดําเนินการจัดเก็บภาษีอากรและรายไดอื่นเพื่อนํามาใชในการบริหารประเทศ สวนรัฐสภา
ซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติ เปนผูมีอํานาจอนุมัติงบประมาณรายจายตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ โดยไมอาจ
มีอํานาจเพิ่ม เติมรายการหรือจํานวนในรายการของรางพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจายประจําป
จากหลักการดังกลาวมีผลทําใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไมอาจเสนอคําของบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมโดยตรงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแทนราษฎรได โดยตองเสนอตอคณะรัฐมนตรี
ใหความเห็น ชอบกอนนําเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญ ของสภาผูแ ทนราษฎรพิจารณา สว นรัฐ สภา
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและองคกรตามรัฐธรรมนูญ รัฐตองจัดสรรงบประมาณ
ใหเพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระ และในการพิจารณางบประมาณรายจายของรัฐสภา ศาล และ
องคกรตามรัฐธรรมนูญดังกลาว นั้น หากหนวยงานนั้นเห็นวางบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรร
ใหนั้นไมเพียงพอ ใหสามารถเสนอคําขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง
ในสวนของกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายนั้น มีกระบวนการจัดทําโดยสังเขป คือ
เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปแ ลว จะมอบนโยบายใหกระทรวงและ
หนวยงานไปกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป โดยตองพิจารณาจัดทําคําของบประมาณรายจายเสนอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกอนสงให
สํานักงบประมาณจัดทําขอเสนองบประมาณรายจายประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรี
เห็น ชอบ สํานักงบประมาณจะดํ าเนิน การจัด พิม พรางพระราชบั ญ ญัติง บประมาณรายจ ายประจํา ป
งบประมาณ ใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกอนนําเสนอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาเปนสามวาระ ในวาระ
ที่หนึ่งเปนขั้นรับหลักการ เมื่อรับหลักการแลวสภาผูแทนราษฎรจะตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง
เพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ โดยมีอํานาจพิจารณารายละเอียด
และปรับ ลดงบประมาณของกระทรวงและหนว ยงานในรายการตาง ๆ เมื่อปรับ ลดไดจํานวนเทาใด
คณะรัฐมนตรีจะขอเพิ่มงบประมาณรายจายโดยมอบหลักเกณฑและเงื่อนไขในการขอเพิ่มงบประมาณ
รายจ ายใหแ ก กระทรวงหรือ หนว ยงานตา ง ๆ เพื่อจัด ทําคํ าของบประมาณรายจา ยเพิ่ ม เติ ม สง ไปยั ง
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สํานักงบประมาณ เพื่อรวบรวมเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอนนําเสนอใหคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ของสภาผูแ ทนราษฎรพิ จารณา เมื่อ คณะกรรมาธิก ารวิ สามัญ พิ จารณาเสร็ จแลว จะเสนอรายงาน
พรอมรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาเรียงลําดับมาตราในวาระที่สอง จากนั้นจะพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในวาระที่สามกอนสงใหวุฒิสภาพิจารณาตอไป
ขอเท็จจริงตามคํารอง คําชี้แจงของผูเกี่ยวของ และเอกสารประกอบ รวมทั้งพยานหลักฐาน
ของผูรองและผูเกี่ยวของไดความวา สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานศาลปกครอง และสํานักงาน
ป.ป.ช. เสนอขอจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปยังคณะรัฐมนตรี เปนจํานวน
๒๖,๒๔๙,๘๗๗,๐๓๖ บาท (สองหมื่นหกพันสองรอยสี่สิบเกาลานแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามสิบหกบาทถวน)
จํานวน ๒,๙๓๗,๖๓๙,๖๐๐ บาท (สองพันเการอยสามสิบเจ็ดลานหกแสนสามหมื่นเกาพันหกรอยบาทถวน)
และจํานวน ๒,๐๖๔,๓๔๙,๒๐๐ บาท (สองพันหกสิบสี่ลานสามแสนสี่หมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน)
ตามลําดับ แตคณะรัฐ มนตรีพิจารณาปรับ ลดงบประมาณของหนวยงานทั้งสามคงเหลืองบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรรเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๔,๖๐๑,๖๙๕,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
สี่พั น หกรอ ยเอ็ ด ลา นหกแสนเก า หมื่ น หา พั น สองร อยบาทถ ว น) จํ านวน ๒,๐๔๖,๙๑๕,๗๐๐ บาท
(สองพันสี่สิบหกลานเกาแสนหนึ่งหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน) และจํานวน ๑,๓๒๔,๕๖๑,๔๐๐ บาท
(หนึ่งพันสามรอยยี่สิบสี่ลานหาแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) ตามลําดับ ตอมาในชั้นแปรญัตติของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สภาผูแทนราษฎร หนวยงานทั้งสามเสนอขอเพิ่มงบประมาณเพื่อใหเพียงพอตอการบริหารงาน จํานวน
๔,๑๓๓,๘๓๗,๕๑๕ บาท (สี่พันหนึ่งรอยสามสิบสามลานแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหารอยสิบหาบาทถวน)
จํานวน ๑๘๙,๙๘๔,๕๐๐ บาท (หนึ่ง รอยแปดสิบ เกาลานเกาแสนแปดหมื่นสี่พัน หารอยบาทถว น)
และจํ า นวน ๒๐๔,๔๕๒,๐๐๐ บาท (สองร อ ยสี่ ล า นสี่ แ สนห า หมื่ น สองพั น บาทถ ว น) ตามลํ า ดั บ
และสํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานศาลปกครอง และสํานักงาน ป.ป.ช. มิไดรับโอกาสในการไปชี้แจง
ดวยวาจาตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นอกจากนี้ยังเห็นวางบประมาณที่เสนอขอเพิ่มมีความจําเป น
ที่จะตองใชเพื่อใหเปนไปตามภารกิจและยุทธศาสตรที่บัญญัติไวในกฎหมาย เชน คาใชจายงานประจํา
อันเกี่ยวกับการจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม โครงการจัดตั้ง
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ศาลแขวงในกรุง เทพมหานครของสํ านั กงานศาลยุ ติ ธ รรม คา ใช จา ยในการก อสรา งอาคารที่ทํ าการ
ศาลปกครองอุดรธานีและที่ทําการศาลปกครองยะลาของสํานักงานศาลปกครอง คาใชจายบุคลากรและ
คาใชจายในการบริหารจัดการและบริหารองคกรของสํานักงาน ป.ป.ช. เปนตน ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ และสํานักงบประมาณ เห็นวา หนวยงานดังกลาวไมไดรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มในชั้นแปรญัตติ
เนื่องจากหนวยงานดังกลาวมีเงินคงเหลือสะสมป พ.ศ. ๒๕๕๕ เพียงพอที่จะนํามาใชจายในการดําเนิน
ภารกิจของหนวยงานอยูแลว และในชั้นพิจารณากอนการขอแปรญัตติเพิ่มเติมงบประมาณ คณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ โดยคณะอนุกรรมาธิการไดเชิญ หนวยงานทั้งสามดังกลาวเขามามีสวนรวมในการพิจารณา
และรับฟงคําชี้แจงจากหนวยงานดังกลาวเรียบรอยแลว ดังนั้น ในชั้นการพิจารณาคําขอแปรญัตติของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ จึงไมไดเชิญหนวยงานดังกลาวรวมหารือแตประการใด
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๒๒ วรรคสาม มาตรา ๒๒๗ วรรคสาม
และมาตรา ๒๕๑ วรรคสาม บัญ ญัติ ใ หศ าลยุ ติธ รรม ศาลปกครอง และคณะกรรมการ ป.ป.ช
มีห นว ยธุร การที่เปน อิสระในการบริห ารงานบุคคล การงบประมาณ และการดํ าเนิน การอื่น ทั้ง นี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีความเปนอิสระปราศจากการแทรกแซง
จากฝายบริหาร รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติไวในมาตรา ๑๖๘ วรรคแปด และวรรคเกา วารัฐตองจัดสรร
งบประมาณให เ พี ย งพอกั บ การบริ ห ารงานโดยอิ ส ระของรั ฐ สภา ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม
ศาลปกครองและองคกรตามรัฐธรรมนูญ และในการพิจารณางบประมาณรายจายของรัฐสภา ศาล และ
องคกรตามวรรคแปด หากหนวยงานนั้นเห็นวางบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรใหนั้นไมเพียงพอ
ใหสามารถเสนอคําขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง ดังนั้นกระบวนการจัดทําและพิจารณา
อนุมัติงบประมาณรายจายตามรัฐ ธรรมนูญ และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณจึงกําหนดหนาที่
ใหฝายบริห ารเปนผูมีอํานาจจัด ทํางบประมาณรายจาย โดยมีสํานักงบประมาณเปนผูจัด ทําขอเสนอ
งบประมาณรายจายประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว สํานักงบประมาณ
จะดําเนิน การจัด พิ มพรา งพระราชบั ญ ญัติง บประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณให คณะรั ฐ มนตรี
พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งกอนนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไปเปนสามวาระตามลําดับก็ตาม
แตเฉพาะรัฐ สภา ศาลรั ฐ ธรรมนูญ ศาลยุติ ธ รรม ศาลปกครองและองค กรตามรัฐ ธรรมนูญ เทานั้ น
ที่สามารถขอเพิ่มงบประมาณรายจายตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง และเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
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พิ จ ารณาเสร็ จ แล ว จะเสนอรายงานพร อ มร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ที่ ผ า น
ความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาเรียงลําดับมาตราในวาระที่สอง
จากนั้นจะพิจารณาใหความเห็นชอบในวาระที่สามกอนสงใหวุฒิสภาพิจารณาตอไป ฉะนั้น หลักเกณฑ
ทั่วไปในการจัดทําและจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานของรัฐนั้น มีความจําเปนที่จะตองสอดคลองกับ
รายจ า ยของรั ฐ และรายจ า ยตามข อผู ก พัน ที่มี อ ยู รวมถึ ง ผลกระทบต อการใชจ า ยเงิ น งบประมาณ
ในการบริหารราชการแผนดินในสวนอื่นตามนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภา เพื่อใหการจัดสรร
งบประมาณเปนไปดวยความเหมาะสมและเปนธรรม ภายใตกรอบภารกิจของประเทศในภาพรวม เพื่อให
สอดคลองกับ รายรับ ที่จะนํามาจัด สรรในแตละปง บประมาณอัน มีอยูอยางจํ ากัด จึงเป น เหตุผลและ
ความจําเปน ของรัฐ ที่ไ มสามารถจะจัด สรรงบประมาณใหแ กทุกหนว ยงานไดต ามวงเงิน ที่เสนอขอรับ
การสนับสนุน โดยอาจมีการตัดทอนหรือเพิ่มเติมงบประมาณรายจายของหนวยงานตาง ๆ ตามลําดับ
ความสําคัญและความจําเปนของการดําเนินงานนั่นเอง ดังนั้น เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมดังวินิจฉัยแลว
กรณีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของรัฐตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับสํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานศาลปกครอง และสํานักงาน ป.ป.ช. จึงเปน
กระบวนการพิจารณาที่เปนไปโดยชอบตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปดและ
วรรคเกา แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบทบัญญัตริ ัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด และวรรคเกา
แลวจะเห็นไดวาดวยความเปนอิสระของสํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานศาลปกครอง และสํานักงาน
ป.ป.ช. รัฐ พึงตองใหค วามสําคัญ ในเรื่องงบประมาณที่เพียงพอตอการปฏิบัติง านของหนว ยงานตาม
มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด เปน พิเศษกวาหนวยงานของรัฐฝายบริหาร ทั้งนี้เพื่อใหคณะกรรมาธิการ
ซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติไดพิจารณาอยางรอบคอบวา การที่ฝายบริหารไดปรับลดงบประมาณของหนวยงาน
ดังกลาวเปนการแทรกแซงความอิสระในการปฏิบัติหนาที่และเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ของสํานักงาน
ศาลยุติธรรม สํานักงานศาลปกครอง และสํานักงาน ป.ป.ช. หรือไม แมวาจะมิไดมีบทบังคับเด็ดขาด
ใหคณะกรรมาธิการตองเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในการแปรญัตติแตอยางใด
แตเพื่อใหสอดคลองกับหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาลที่การพิจารณาตองฟงความทุกฝาย โปรงใส
และปราศจากอคติ ยอมสมควรใหโอกาสหนวยงานดังกลาว ไดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการเสนอเพิ่ม
งบประมาณ รวมถึงควรไดปรึกษาหารือระหวางกันเพื่อใหเกิดความเขาใจและไดรับทราบเหตุผลความจําเปน
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ในการปรั บ ลดงบประมาณ เพื่ อ ให ห น ว ยงานดั ง กล า วตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด
มีงบประมาณที่เพียงพอตอการดําเนินการโครงการตาง ๆ อันจะทําใหเกิดความชอบธรรมของทั้งสองฝาย
อาศัยเหตุผลดัง กล าวขา งตน จึงเห็ น วา รางพระราชบัญ ญัติง บประมาณรายจายประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗ ในส ว นงบประมาณของสํ านั ก งานศาลยุ ติธ รรมและของ
สํานักงานศาลปกครอง และมาตรา ๒๘ ในสวนงบประมาณของสํานักงาน ป.ป.ช. ไมขัดหรือแยงหรือ
ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด และวรรคเกา แตอยางใด
นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหนาที่
ประธานที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

