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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๓๘/๒๕๕๖
วันที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
มีประเด็นวินิจฉัย ดังนี้
รางพระราชบัญ ญัติ ง บประมาณรายจา ยประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗
ในสวนงบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรมและของสํานักงานศาลปกครอง และมาตรา ๒๘ ในสวน
งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีขอความขัดหรือแยง
หรือตราขึ้น โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแ หงรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด และวรรคเกา
หรือไม
ความเห็น
ประเด็นเบื้องตนที่ตองพิจารณามีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) หรือไม
รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ ง (๑) บั ญ ญั ติ ว า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ดที่ รั ฐ สภา
ใหความเห็นชอบแลว กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธยตามมาตรา ๑๕๐ หรื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ดที่ รั ฐ สภาลงมติ ยื น ยั น ตาม
มาตรา ๑๕๑ ก อ นที่ น ายกรั ฐ มนตรี จ ะนํ า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ขึ้ น ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวาย
อีกครั้งหนึ่ง (๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เห็นวารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา แลว แตกรณี
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แลว ให ป ระธานแห ง สภาที่ไ ดรั บ ความเห็น ดัง กล าวส งความเห็น นั้น ไปยัง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่อ วินิ จฉั ย
และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ไดบัญญัติกระบวนการตรารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายแผนดินไวในหมวด ๘ วาดวย
การเงิน การคลัง และงบประมาณ ตั้งแตมาตรา ๑๖๖ ถึงมาตรา ๑๗๐ มีขั้นตอนและกระบวนการ
ตรารางพระราชบัญ ญัติง บประมาณ จึง มีความแตกตางไปจากพระราชบัญ ญัติทั่ว ไป อยางไรก็ต าม
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แมวาจะเปนรางพระราชบัญญัติ
การเงินที่มีความสําคัญ และมีกระบวนการตรากฎหมายเฉพาะแตกตางไปจากรางพระราชบัญ ญัติอื่น
โดยทั่วไป แตก็เปนรางพระราชบัญญัติเชนเดียวกับรางพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔
วรรคหนึ่ง หากรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณมีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญยอมถูกตรวจสอบไดโดยศาลรัฐธรรมนูญ
ดังนั้น เมื่อสมาชิกรัฐสภา จํานวน ๑๑๒ คน ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนเทาที่มีอยู
ของทั้ ง สองสภาเห็ น วา รา งพระราชบัญ ญั ติง บประมาณรายจ า ยประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
มีขอความขัดหรือแยง ตอรัฐ ธรรมนูญหรือตราขึ้น โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแ หง รัฐ ธรรมนูญ กรณี
จึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) เมื่อประธานรัฐสภาสงคํารองมายังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยได
ประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปมีวา รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗ ในส ว นงบประมาณของสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม และของสํ า นั ก งาน
ศาลปกครอง และมาตรา ๒๘ ในสวนงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) มีขอความขัดหรือแยงหรือตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด และวรรคเกา หรือไม
ขอเท็จจริง ในคดีนี้สรุปไดวา รางพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจายประจําปง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗ เปนการบัญญัติงบประมาณรายจายของหนวยงานศาล และมาตรา ๒๘
เปน การบัญ ญัติง บประมาณรายจายขององคกรตามรัฐ ธรรมนูญ และหนว ยงานอิสระตามรัฐ ธรรมนูญ
โดยในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงาน
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ศาลปกครอง และสํานักงาน ป.ป.ช. ไดเสนอคําขอจัดสรรงบประมาณตอคณะรัฐมนตรีและขอแปรญัตติ
เพิ่มงบประมาณตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้
๑. สํานักงานศาลยุติธรรมไดเสนอขอจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๖,๒๔๙,๘๗๗,๐๓๖ บาท
แตคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาปรับลดงบประมาณลงเหลือ จํานวน ๑๔,๖๐๑,๖๙๕,๒๐๐ บาท ตอมา
สํานักงานศาลยุติธรรมไดเสนอขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ เพิ่มวงเงินงบประมาณอีก จํานวน
๔,๑๓๓,๘๓๗,๕๑๕ บาท แตไมไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มจากคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ
แตอยางใด ซึ่งผูแทนของสํานักงานศาลยุตธิ รรมชี้แจงวา งบประมาณที่ไดรับจัดสรรตามรางพระราชบัญญัติ
ยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจการอํานวยความยุติธรรมใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรโดยเฉพาะการเปดแผนกคดีทองเที่ยวในศาลยุติธรรมและการจัดตั้งศาลแขวงในกรุงเทพมหานคร
คาใชจายงานประจําอันเกี่ยวกับการจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการตุลาการและดะโตะ
ยุติธรรมของสํานักงานศาลยุติธรรม
๒. สํานักงานศาลปกครองไดเสนอขอจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒,๙๓๗,๖๓๙,๖๐๐ บาท
แตคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาปรับลดงบประมาณลงเหลือ จํานวน ๒,๐๔๖,๙๑๕,๗๐๐ บาท ตอมา
สํานักงานศาลปกครองไดเสนอขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการวิสามั ญฯ เพิ่ม วงเงินงบประมาณอีก
จํานวน ๑๘๙,๙๘๔,๕๐๐ บาท แตไมไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มจากคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ฯ แตอยางใด ซึ่งผูแทนสํานักงานศาลปกครองชี้แจงวา งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตามราง
พระราชบัญญัติยังไมเพียงพอ โดยเฉพาะการกอสรางศาลปกครองจัง หวัดอุดรธานีแ ละจังหวัดยะลา
เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่และจังหวัดใกลเคียงเขาถึงการอํานวยความยุติธรรมทางปกครองไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ
๓. สํานักงาน ป.ป.ช. ไดเสนอขอจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒,๐๖๔,๓๔๙,๒๐๐ บาท
แตคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาปรับลดงบประมาณลงเหลือ จํานวน ๑,๓๒๔,๕๖๑,๔๐๐ บาท ตอมา
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดเสนอขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ เพิ่มวงเงินงบประมาณอีก จํานวน
๒๐๔,๔๕๒,๐๐๐ บาท แตไมไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มจากคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ
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แตอยางใด ซึ่งผูแทนสํานักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงวา งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตามรางพระราชบัญญัติ
ยั ง ไม เ พี ย งพอต อ การบริ ห ารงานและกระทบต อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการป อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยการปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด วย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่บัญญัติใหมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด และการจัดตั้งสํานักงาน ป.ป.ช.
จั ง หวั ด รวมทั้ ง การก อ สร า งสํ า นั ก งาน ป.ป.ช. จั ง หวั ด เชี ย งใหม และจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ที่คณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติเห็นชอบงบลงทุนไวแลว
พิจ ารณาแล ว เห็น ว า รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด บั ญ ญั ติ ว า รั ฐ ต องจั ด สรร
งบประมาณให เ พี ย งพอกั บ การบริ ห ารงานโดยอิ ส ระของรั ฐ สภา ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม
ศาลปกครองและองคกรตามรัฐธรรมนูญ และวรรคเกา บัญญัติวา ในการพิจารณางบประมาณรายจาย
ของรัฐ สภา ศาล และองคกรตามวรรคแปด หากหนว ยงานนั้น เห็น วางบประมาณรายจายที่ไ ดรั บ
การจัดสรรใหนั้นไมเพียงพอ ใหสามารถเสนอคําขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญดังกลาวมีเจตนารมณมุงประสงคคุมครองใหการบริหารงานของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและองคกรตามรัฐธรรมนูญมีความเปนอิสระ ไมถูกแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่
จากการที่ฝายบริหารใชงบประมาณเปนเครื่องมือตัดทอนหรือปรับลดงบประมาณ รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติ
ใหมีกลไกในการตรวจสอบถวงดุลระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ กรณีที่ฝายบริหารไดปรับลด
งบประมาณแลว องคกรดังกลาวเห็นวาการปรับลดงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรนั้นไมเพียงพอ
ก็ใหสามารถเสนอคําขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการซึ่งเปนกลไกของฝายนิติบัญญัติพิจารณาไดโดยตรง
เพื่อที่คณะกรรมาธิการจะไดเสนอความเห็นตอฝายนิติบัญญัติพิจารณา แตอยางไรก็ตาม การเสนอขอ
งบประมาณขององคกรดังกลาวตองสอดคลองกับระบบงบประมาณของประเทศ เพราะฝายบริหารมีหนาที่
จัดหางบประมาณเพื่อเปนรายจายใหกับหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน ฝายบริหารจึงพิจารณาปรับลด
งบประมาณของรัฐ สภา ศาลรัฐ ธรรมนูญ ศาลยุติธ รรม ศาลปกครอง และองคกรตามรัฐ ธรรมนูญ
เมื่อเห็นวางบประมาณที่เสนอขอนั้นไมเหมาะสมเกินความจําเปนและไมสอดคลองกับระบบงบประมาณ
ของประเทศได ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจตรวจสอบกรณีการจัดสรรงบประมาณของศาลและ
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องคกรตามรัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามเจตนารมณที่มุงประสงคคุมครองมิใหมีผลกระทบเปนการแทรกแซง
ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญเทานั้น
สําหรับในประเด็นการขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มของหนวยงานดังกลาวตอคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ฯ นั้น หนวยงานดังกลาวยืนยันวา คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ไมเคยเรียกหรือเชิญใหไปชี้แจง
แตอยางใด ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ชี้แจงวา คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ไดพิจารณาความเห็น
เบื้องตนของสํานักงบประมาณแลวเห็นวา หนวยงานดังกลาวมีเงินคงเหลือสะสมหรือเงินรายไดเมื่อหัก
ภาระผูกพันแลวยังมีจํานวนเงินที่สามารถนํามาใชจายในการดําเนินงานไดอยางเพียงพอ คณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ฯ จึงไมไดเชิญหนวยงานดังกลาวมาชี้แจง เนื่องจากในชั้นพิจารณากอนการขอแปรญัตติเพิ่ม
งบประมาณ คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ โดยคณะอนุกรรมาธิการได เชิญหัว หนาหนว ยงานที่ขอรับ
การจัดสรรงบประมาณเขาชี้แจงเหตุผลความจําเปนทุกหนวยงานครบถวน รวมทั้งหัวหนาหนวยงาน
ทั้งสามดวย คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ จึงไดใชดุลพินิจพิจารณาจากเอกสารและคําชี้แจงที่หัวหนา
หนวยงานไดใหไวกอนแลว สวนการพิจารณาวาองคกรดังกลาวจะไดรับงบประมาณเปนจํานวนเทาไรนั้น
เปน อํานาจของฝายนิติบั ญญัติจะเปน ผู พิจารณาอนุ มัติ ซึ่งเห็น ไดวา มีผ ลกระทบตอภารกิจที่ไ ดรั บ
มอบหมายแต ไ ม ถึง ขนาดมี ผลกระทบอัน เป น การแทรกแซงความเป น อิส ระในการปฏิ บัติ ห น าที่ ต าม
รัฐธรรมนูญ แตการพิจารณาคําขอแปรญัตติงบประมาณขององคกรดังกลาว คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ
สมควรจะไดใหโ อกาสรวมพิจารณาหารือกับองคกรดังกลาวเพื่อใหเปน ไปตามหลักนิติธ รรมและหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี ทั้งนี้เพื่อหาขอยุติรวมกัน แตกตางจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน
ของรัฐอื่น ๆ ที่สังกัดฝายบริหาร ดังนั้น เมื่อพิจารณาการแปรญัตติของบประมาณเพิ่มของสํานักงาน
ศาลยุติธรรม สํานักงานศาลปกครอง และสํานักงาน ป.ป.ช. ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ แลวเห็นวา
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ มีอํานาจพิจารณาปรับลดหรือไมใหงบประมาณเพิ่มตามที่หนวยงานดังกลาว
ขอแปรญัตติเพื่อเสนอใหฝายนิติบัญญัติพิจารณาอนุมัติ มิไดมีการแทรกแซงความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่ตามรัฐธรรมนูญอยางใด จึงยังไมมีกรณีที่รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗ ในสวนงบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรมและของสํานักงานศาลปกครอง
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และมาตรา ๒๘ ในสวนงบประมาณของสํานักงาน ป.ป.ช. ที่จะมีขอความขัดหรือแยงหรือตราขึ้น
โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด และวรรคเกา
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงใหยกคํารอง
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

