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บทความทางวิชาการ

ความเปนมา
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินเริ่มกำหนดขึ้นเปนครั้งแรกใน

ขอบังคับการประชุมและปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๖
กำหนดวา

"ขอ ๑๙  ถาสมาชิกเปนผูเสนอรางพระราชบัญญัติซึ่งมีบทบัญญัติให
ขึ้นหรือลด หรือเลิกหรือตั้งภาษีอากรขึ้นใหม ตองใหนายกรัฐมนตรีรับรอง

สวนรางพระราชบัญญัติอื่น ๆ ใหมีสมาชิกรับรองเกาคน ผูเสนอและ
ผูรับรองตองลงนามบนรางที่ยื่นตอประธาน

แตถารัฐบาลเปนผูเสนอ ก็ไมตองมีผูรับรองรางพระราชบัญญัตินั้น
การเสนอรางพระราชบญัญตังิบประมาณใหใชบทบญัญตัใินหมวดที ่๕

วาดวยงบประมาณ"
การกำหนดไวดังกลาวมีความหมายทำนองเดียวกันกับรางพระราช

บัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน แตยังไมไดมีการเรียกวา "รางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน" ตอมาไดมีการบัญญัติไวเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ บัญญัติวา

"มาตรา ๕๓  รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินนั้นจะเสนอไดโดย
คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีรับรอง

รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินนั้นหมายความถึง รางพระราช
บญัญตัวิาดวยขอความตอไปนีท้ัง้หมด หรอืแตขอใดขอหนึง่ กลาวคอื การตัง้ขึน้
หรือยกเลิก หรือลด หรือผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับการภาษี
หรืออากร หรือวาดวยเงินตรา การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดินหรือ
การกูเงิน หรือการประกัน หรือการใชเงินกู
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Ù˜*ผูอำนวยการสำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.

หลกัการวนิจิฉยัรางพระราชบญัญตัิ
เกี่ยวดวยการเงินเกี่ยวดวยการเงิน

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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ในกรณเีปนทีส่งสยั ใหเปนอำนาจของประธานแหงสภาผแูทนทีจ่ะวนิจิฉยั
วารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม"

ขอความตามรัฐธรรมนูญดังกลาวไดนำมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
เกือบทุกฉบับจนถึงฉบับปจจุบันลักษณะของขอความจะคลายคลึงกัน
ไมแตกตางกันมากนักจะแตกตางกันเฉพาะเปนการขยายขอความใหมี
ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น และครอบคลุมในทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับการเงิน

เจตนารมณ
เหตุผลของการใหรัฐบาลเปนผูพิจารณารางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย

การเงินที่มิใชรางของคณะรัฐมนตรีเสนอ เนื่องจาก
๑. รัฐบาลมีหนาที่ในการจัดสรรและควบคุมงบประมาณของแผนดิน

ยอมจะทราบไดวารฐับาลมเีงนิมากพอทีจ่ะนำมาใชเกีย่วกบัรางพระราชบญัญตัิ
เกี่ยวดวยการเงินหรือไม

๒. การบรหิารราชการแผนดนิ รฐับาลตองปฏบิตัติามนโยบายทีไ่ดแถลง
ไวตอรัฐสภา รัฐบาลจึงตองเสนอกฎหมายใหสอดคลองกับนโยบาย หากมีการ
เสนอรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่ไมสอดคลองกับนโยบาย รัฐบาล
ตองนำมาพิจารณาวาสามารถกระทำไดหรือไม

๓. หากมกีารเสนอรางพระราชบญัญตัเิกีย่วดวยการเงนิเปนจำนวนมาก
เปนภาระของรัฐบาลจะตองหาเงิน ซึ่งอาจจะไมเพียงพอ และหากรัฐบาลไม
สามารถทำตามกฎหมายดงักลาว ถอืวารฐับาลทำผดิกฎหมายสงผลกระทบตอ
การบริหารราชการแผนดิน

การเสนอ
ผมูสีทิธเิสนอรางพระราชบญัญตัเิกีย่วดวยการเงนิ ซึง่จะตองมคีำรบัรอง

จากนายกรัฐมนตรี ไดแก
๑. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจำนวนไมนอยกวา ๒๐ คน
๒. ศาลหรอืองคกรอสิระตามรฐัธรรมนญูเฉพาะกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการ

จัดองคกรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ
หรอื
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๓. ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน เขาชื่อ
เสนอกฎหมายเฉพาะรางพระราชบญัญตัติามทีก่ำหนดในรฐัธรรมนญู หมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด ๕  แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

ลกัษณะของรางพระราชบญัญตัเิกีย่วดวยการเงนิ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๓ ไดบัญญัติ

วารางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึง รางพระราชบัญญัติวา
ดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้

๑. การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการ
บังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร

๒. การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณ
รายจายของแผนดิน

๓. การกูเงิน การค้ำประกัน การใชเงินกู หรือการดำเนินการที่ผูกพัน
ทรัพยสินของรัฐ

๔. เงินตรา

๑. การตัง้ขึน้ ยกเลกิ ลด เปลีย่นแปลง แกไข ผอน หรอืวางระเบยีบการ
บงัคบัอนัเกีย่วกบัภาษหีรอือากร

ภาษี หมายความถึง เงินที่รัฐบาลไดเรียกเก็บจากบุคคล นิติบุคคล
หรือทรัพยสิน เพื่อนำไปใชในการบริหาร หรือการพัฒนาประเทศ

อากร หมายความถงึ คาธรรมเนยีมอยางหนึง่ทีร่ฐับาลเรยีกเกบ็จาก
สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อการคา เชน อากรแสตมป แสตมป
ยาสูบ แสตมปสุรา แสตมปยานัตถุ อากรมหรสพ อากรรังนก อากรการประมง
เปนตน

คาภาคหลวง หมายความถึง คาธรรมเนียม หรือผลประโยชนที่รัฐ
เรียกเก็บจากการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงไม คาภาคหลวงปโตรเลียม เปนตน  ซึ่งถือวาเปนภาษีทรัพยากร
ธรรมชาติอยางหนึ่ง
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คาธรรมเนียม ในที่นี้หมายถึง คาธรรมเนียมซึ่งมีลักษณะเปน
ภาษีอากร ดังนั้น จึงตองพิจารณาดวยวาคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บมานั้นมี
ลักษณะเปนภาษีอากรหรือไม เพราะหากวาไมเขาลักษณะเปนภาษีอากรแลว
คาธรรมเนียมนั้นอาจจะถือวาเปนรายไดของรัฐอยางหนึ่งเทานั้น

สำหรับคาธรรมเนียมที่มิใชภาษีอากร เปนกรณีที่รัฐจัดใหมีการ
จดทะเบียนขออนุญาตโดยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมอันเปนผลประโยชน
ตอบแทนนัน้ โดยทัว่ไปเงนิคาธรรมเนยีมจากการขอจดทะเบยีนและขออนญุาต
เปนเงินที่ผูไดรับบริการจากรัฐเปนผูชำระใหกับรัฐในจำนวนที่พอคุมกับ
คาบริการที่รัฐจัดใหโดยไมไดหวังผลกำไร  สวนภาษีอากรเปนเงินที่รัฐบังคับให
ผมูหีนาทีเ่สยีภาษตีองใหรฐั ซึง่ผเูสยีภาษไีมไดรบัประโยชนตอบแทนเปนพเิศษ
โดยเฉพาะ

• การตั้งภาษีอากรขึ้น หมายความวา การที่รัฐกำหนดใหมีการ
จัดเก็บภาษีอากรในกิจการอยางใดอยางหนึ่งขึ้นใหม ซึ่งยังไมเคยมีการจัดเก็บ
ภาษีอากรมากอนเลย เชน ภาษีการเดินทางไปตางประเทศ เปนตน

• การยกเลิกภาษีอากร หมายความวา การยกเลิกหรืองดเวนโดย
ไมมกีารจดัเกบ็ภาษอีากรในกจิการอยางใดอยางหนึง่  ซึง่แตเดมิไดมกีารกำหนด
ใหมีการจัดเก็บภาษีอากรขึ้น เหตุยกเลิกเกิดขึ้นจากเหตุผลในการจัดเก็บ
ภาษีอากรลาสมัย หรือมีรายไดลดลงหรือแทบจะไมมีรายไดเลย หรือขัดตอ
หลกัความเปนธรรมในการแบงภาระภาษอีากร เชน การยกเลกิพระราชบญัญตัิ
ลักษณะเก็บเงินคานา ร.ศ. ๑๑๙ พระราชบัญญัติเงินรัชชูปการ พุทธศักราช
๒๔๖๘

• การลดภาษอีากร หมายความวา การจดัเกบ็ภาษอีากรในกจิการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีอัตราที่ต่ำกวาอัตราเดิมที่ไดเคยจัดเก็บ เหตุที่จัดเก็บใน
อัตราที่ต่ำกวาเดิม เพราะรัฐบาลสามารถลดรายจายและกิจการอันเปนหนาที่
ของรัฐลงไดหรือสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเปลี่ยนแปลงไป

• การเปลี่ยนแปลงแกไขภาษีอากร หมายความวา แตเดิม
การจัดเก็บภาษีอากรไดมีการกำหนดไวอยางหนึ่งแลว ตอมาไดมีการแกไขให
แตกตางไปจากเดมิโดยการนำเอาสิง่อืน่เขามาแทนทีใ่นทางทีด่ขีึน้ ซึง่ออกจะมี
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ความหมายกวางมาก เมื่อภาษีอากรที่จัดเก็บในอดีตอาจจะไมเหมาะสมกับ
ความสามารถในปจจุบัน เพราะสภาพการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมอืงเปลีย่นแปลงตลอดเวลา การเปลีย่นแปลงแกไขภาวะภาษอีากรกต็อง
ทำขึ้นเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

• การผอนภาษีอากร หมายความวา แตเดิมไดมีการจัดเก็บภาษี
อากรเปนอยางไรแลว ไดทำใหแบงเบาภาระลงจากหนักเปนเบา วิธีการนี้
มักจะกำหนดใหพิจารณาในรายละเอียดเฉพาะภาษีอากรบางประเภท
ตามดลุพนิจิของฝายบรหิารวาสมควรและมคีวามจำเปนชัว่คราว เหตผุลในการ
ผอนผนัภาระภาษอีากรสวนใหญจะพจิารณาจากผลกระทบทางดานเศรษฐกจิ
ปญหาเงินฝด ซึ่ งทำใหมีผลในการดำเนินธุรกิจ ลดสภาพคลองตัวลง
การผอนผันภาษีอากรอาจเปนการพิจารณายืดระยะเวลาในการผอนสง
การชำระภาษีอากร หรือวิธีการอื่นใดก็ได

• การวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
หมายความวา การกำหนดแนวทางในการดำเนินการ หรือปฏิบัติการโดยการ
ใชอำนาจบังคับใหกระทำหรือปฏิบัติตามเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแมวา
จะเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติ อาจมีผลกระทบถึงรายไดในการ
จดัเกบ็ภาษอีากร จงึนบัวามสีวนสมัพนัธกบัภาษอีากร เชน การใชวธิกีารจดัเกบ็
โดยวิธีหนึ่ง อาจจะมีผลดีตอการจัดเก็บอีกวิธีหนึ่งได

๒. การจดัสรร รบั รกัษา หรอืจายเงนิแผนดนิหรอืการโอนงบประมาณ
รายจายของแผนดนิ

• การจัดสรร  หมายความวา การจัดแบงสวนไวโดยเฉพาะในการ
ใชจายเพือ่ประโยชนโดยเฉพาะเจาะจง ทัง้นี ้ไมวาจะเปนการจดัสรรในปจจบุนั
หรอืในอนาคต กลาวคอื หากวารางพระราชบญัญตัใิดทีม่บีทบญัญตัทิีท่ำใหรฐั
จะตองจัดสรรเงินแผนดินให เมื่อรางพระราชบัญญัตินั้นประกาศใชบังคับเปน
กฎหมายแลวก็ยอมจะตองผูกพันรัฐในการดำเนินการ

• การรับ  หมายความวา  การกระทำกิจการใด ๆ ทั้งของรัฐและ
เอกชนทุกประเภทที่มีผลทำใหรัฐมีรายรับหรือมีผลประโยชนไมวาในรูปใด

รายรับของแผนดินนั้นมาจากรายไดและเงินกูรวมกัน ในที่นี้จะขอ
กลาวถึงรายไดของรัฐ (สวนเงินกูจะกลาวในขอตอไป) ซึ่งรัฐมีรายไดจากที่
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ตาง ๆ ดังนี้
(๑) รายไดจากภาษอีากร เปนไปตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย

พุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา ๑๓๗ (๑) ซึ่งไดกลาวไวในขอ ๑ แลว
(๒) รายไดจากการบริหาร ในการที่รัฐใหบริการแกประชาชน

บางประเภทนั้น อาจจะมีรายไดเกิดขึ้น ลักษณะของรายไดมักจะเปนไปตาม
หลักของผลประโยชน เชน คาธรรมเนียม คาทะเบียน คาปรับ เปนตน

คาธรรมเนียม ในที่นี้แตกตางจากคาธรรมเนียมที่มีลักษณะเปน
ภาษอีากร ถาบทบญัญตัแิหงรางพระราชบญัญตัใิดมอีตัราคาธรรมเนยีมทีม่ใิช
มีลักษณะเปนภาษีอากรแลว ก็จะเขาลักษณะเปนรายไดของแผนดิน

คาปรบั แมรฐัจะมรีายไดจากคาปรบั ซึง่ผเูสยีคาปรบัจะตองจาย
เพราะเปนผลูะเมดิตอกฎหมายหรอืระเบยีบ ในความหมายของรางพระราชบญัญตัิ
เกี่ยวดวยการเงินแลว คาปรับไมถือวาเปนรายได เพราะรัฐไมหวังที่จะได
รายไดจากผกูระทำผดิโดยใหถอืวาการทีผ่กูระทำผดิตองเสยีคาปรบันัน้เปนการ
ลงโทษ

(๓) รายไดจากรัฐพาณิชย หรือรัฐวิสาหกิจคือ รายไดจากการ
ประกอบกิจการคาธุรกิจตาง ๆ ที่รัฐเปนเจาของเองหรือเขาไปมีสวนรวม
เปนเจาของ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ ๕๐ ของทุนตาม
พระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานสำหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔ กำหนดวา "ถารัฐเปนเจาของโครงการโดยทางออม
แลวจะตองมีทุนถึงสองในสาม การเปนเจาของหรือมีสวนรวมในกิจการตาง ๆ
ทำใหรฐัมอีำนาจในการควบคมุนโยบายในการบรหิารธรุกจินัน้และไดกำไรหรอื
เงินปนผลเปนรายไดแกรัฐ"  จึงถือไดวารัฐวิสาหกิจเปนแหลงรายไดที่สำคัญ
ของรัฐ  ฉะนั้น การออกพระราชบัญญัติใด ๆ อันกระทบถึงรายไดเหลานี้
ตองถือวาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน

(๔) รายไดอื่น ๆ  นอกจากรายไดดังที่ไดกลาวมาแลว รัฐยังมีรายได
อื่น ๆ อีก เชน ดอกเบี้ยเงินกู เงินรับจากการผลิตเหรียญกษาปณ รายไดจาก
การขายขาวใหรัฐบาลตางประเทศ ความชวยเหลือจากตางประเทศ เปนตน

• การรกัษา  รฐัยอมจะตองมทีรพัยสนิของแผนดนิ การรกัษาในทีน่ี้
จงึหมายถงึ การดแูลปองกนัทรพัยสนิ เงนิของแผนดนิทีม่อียเูอาไวไมใหสญูหาย
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• การจาย รัฐมีภาระหนาที่มากมาย ดังนั้นรายจายของรัฐจึง
เกดิขึน้จากการบรหิารงานตามภาระหนาทีเ่หลานัน้ ในการใชจายเงนิของแผนดนิ
จะกระทำไดตองมีกฎหมายรองรับ เชน พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พุทธศักราช ๒๔๙๑ มาตรา
๑๒ กำหนดไววา การจายเงินเปนทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อการใด ๆ  ใหกระทำ
ไดแตโดยกฎหมายพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดใหมีการจายเงินคาทดแทนใหแกเจาของอสังหาริมทรัพย
ที่ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย เปนตน

• การโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน กรณีนี้เปนไป
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒  มาตรา ๑๘ บัญญัติวา
"รายจายทีก่ำหนดไวสำหรบัสวนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิใดตามพระราชบญัญตัิ
งบประมาณรายจายประจำปกด็ ีพระราชบญัญตังิบประมาณรายจายเพิม่เตมิ
กด็ ีจะโอนหรอืนำไปใชสำหรบัสวนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิอืน่มไิด เวนแตจะได
ตราพระราชบญัญตักิารโอนงบประมาณรายจายของแผนดนิ  กรณจีะถอืวาเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินไดนั้นจะตองเปนการโอนงบประมาณ
ระหวางหนวยงานราชการไปยงัอกีหนวยงานราชการหนึง่ หรอืโอนงบประมาณ
จากหนวยงานราชการไปยงัหนวยงานรฐัวสิาหกจิหรอืเปนการโอนงบประมาณ
รายจายของแผนดินระหวางหนวยงานรัฐวิสาหกิจไปยังหนวยงานราชการหรือ
เปนการโอนระหวางหนวยงานรัฐวิสาหกิจดวยกันเอง

สำหรับการโอนงบประมาณรายจายภายในหนวยงานราชการ
เดียวกัน ไมถือวาเปนการโอนงบประมาณรายจายตามความหมายของ
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน เนื่องจากกฎหมายไดกำหนดใหฝาย
บริหารมีอำนาจกระทำไดอยูแลว

ตัวอยาง พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่ถือวาเปนการโอน
งบประมาณรายจายของแผนดิน

(๑) พระราชบัญญัติโอนอำนาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวน
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕

(๒) พระราชบัญญัติโอนอำนาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวน
ของกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย และของกรมศิลปากร
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กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย
พ.ศ. ๒๕๓๕

(๓) พระราชบัญญัติโอนอำนาจหนาที่และกิจการบริหารของ
สำนกังานคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยี
และการพลังงานไปเปนของกรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพ
สิง่แวดลอม และสำนกังานนโยบายและแผนสิง่แวดลอม กระทรวงวทิยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕

(๔) พระราชบัญญัติโอนอำนาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวน
ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๕

(๕) พระราชบญัญตัโิอนอำนาจหนาทีแ่ละกจิการบรหิารบางสวนของ
สำนักงานสงเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ไปเปนของกรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๕

(๖) พระราชบัญญัติโอนอำนาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวน
ของกระทรวงมหาดไทย ไปเปนของกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม พ.ศ.
๒๕๓๖

(๗) พระราชบญัญตัโิอนอำนาจหนาทีแ่ละกจิการบรหิารบางสวนของ
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม ไปเปนของกรมราชองครักษ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๓๖

(๘) พระราชบญัญตัโิอนอำนาจหนาทีแ่ละกจิการบรหิารบางสวนของ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักนายก
รัฐมนตรี ไปเปนของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๖

๓. การกูเงิน การค้ำประกัน การใชเงินกู หรือการดำเนินการผูกพัน
ทรพัยสนิของรฐั

บทบัญญัติในเรื่องนี้เปนการกอหนี้ของรัฐบาล ซึ่งจะทำใหเกิดภาระ
ในการชำระคืนตนเงินกูและดอกเบี้ยที่จะตองชดใชใหแกผูใหกู อันกอใหเกิด
ผลกระทบตองบประมาณรายจายของแผนดิน ทำใหรัฐบาลตองจัดสรรรายได
สวนหนึ่งเพื่อการชำระหนี้
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• การกูเงิน  ในประเทศที่กำลังพัฒนา รัฐบาลมีภาระในการหา
รายไดเพือ่มาบรหิารประเทศ การจดัเกบ็ภาษอีากรหรอืการหารายไดของรฐับาล
ไดมาอยางจำกดั ขณะเดยีวกนัรฐับาลมคีาใชจายเพิม่มากขึน้ทกุ ๆ  ป ไมเพยีงพอ
ตอการบริหารประเทศ ทำใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางลาชา ดังนั้น
ในการหารายไดของรัฐบาลบางสวนจึงมาจากการกูเงิน การกอหนี้ของรัฐบาล
จะกระทำโดยพลการไมได ตองไดรบัความเหน็ชอบจากฝายนติบิญัญตัเิสยีกอน
โดยการตราเปนพระราชบัญญัติใหอำนาจในการกอหนี้

แหลงเงินกู
(ก) เงินกูภายในประเทศ
(ข) เงินกูจากตางประเทศ
(ก) เงินกูภายในประเทศ

การกูเงินภายในประเทศของรัฐบาลจะกระทำไดโดยอาศัย
อำนาจตามกฎหมาย เชน

• พระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ (มาตรา
๙ และมาตรา ๙ ทวิ) กำหนดใหรัฐบาลสามารถกูเงินไดในจำนวนรอยละ ๒๐
ของจำนวนเงนิงบประมาณรายจายประจำปบวกดวยรอยละ ๘๐ ของงบประมาณ
รายจายที่ตั้งไวสำหรับชำระคืนตนเงินกูในปนั้น ๆ

• พระราชบัญญัติกูเงิน พ.ศ. ๒๕๐๒
• พระราชบัญญัติกู เงินเพื่อบูรณะและวิวัฒนาการ

แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๙
• พระราชบญัญตักิเูงนิเพือ่การบรูณะววิฒันาการแหงประเทศ

พ.ศ. ๒๔๙๖
• พระราชบัญญัติกูเงิน พ.ศ. ๒๔๙๔
• พระราชกำหนดพันธบัตรออมทรัพยในภาวะคับขัน

พ.ศ. ๒๔๘๕
• พระราชบัญญัติกูเงินในประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๕
• พระราชบญัญตัจิดัการกเูงนิในประเทศเพือ่เทศบาล และ

การบำรุงทองที่ พ.ศ. ๒๔๘๑
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• พระราชบัญญัติจัดการกูเงินในประเทศเพื่อเกษตรกร
พ.ศ. ๒๔๘๑

• พระราชบัญญัติจัดการกูเงินในประเทศ พ.ศ. ๒๔๗๖

(ข) เงินกูจากตางประเทศ
การกูเงินจากตางประเทศของรัฐบาลจะกระทำไดโดย

อาศัยอำนาจตามกฎหมาย ดังนี้
• พระราชบัญญัติใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินจาก

ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลงักเูงนิจากตาง
ประเทศมาใชตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

• พระราชบัญญัติกูเงินเพื่อปองกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙
• พระราชบัญญัติใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินจาก

รัฐบาลตางประเทศเพื่อจัดซื้อยุทโธปกรณทางทหาร พ.ศ. ๒๕๒๔
• การค้ำประกัน  การค้ำประกันเปนกรณีที่รัฐบาลเขาไปผูกพัน

ในการรับประกันหนี้ใหแกหนวยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ในกรณีนี้
ถาหากวาลูกหนี้ซึ่งไดแกหนวยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจไมสามารถ
ชำระหนี้ไดรัฐบาลตองรับผิดชอบชดใชหนี้สินแทน การค้ำประกันของรัฐบาล
จะกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งไดแกพระราชบัญญัติกำหนด
อำนาจกระทรวงการคลังในการค้ำประกัน พุทธศักราช ๒๕๑๐

• การใชเงินกู  เมื่อมีการกูเงินก็จะตองมีการชำระเงินกูเหลานั้น
วิธีการใชเงินกูนั้นเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งจะอยูในกฎหมายที่
ใหอำนาจในการกูเงินนั่นเอง

• การดำเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ  เปนบทบัญญัติใหม
ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๓ (๓) ลักษณะของรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน นอกจากการกูเงิน การค้ำประกัน การใชเงินกูแลว ยังมี
ลักษณะบางประการที่บัญญัติไวครอบคลุมไมถึง คือการนำเอาหลักการทรัพย
ของรัฐโดยใชหุนของกองทุนของรัฐไปผูกพันกับบุคคลภายนอก โดยไมมี
กฎหมายรองรับ หรือในกรณีรัฐบาลตางประเทศกูเงินจากประเทศไทยทำใหมี
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ผลผูกพันงบประมาณแผนดิน

๔. เงนิตรา
เงินตราเปนเครื่องมือสำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาเครื่องอุปโภค

บริโภค และการบริการมีราคาแนนอนเปนหนวย เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ในการซื้อขายและการชำระหนี้

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา พุทธศักราช
๒๔๘๕ มาตรา ๓

"เงนิตรา" หมายความวา เงนิทีใ่ชชำระหนีไ้ดตามกฎหมายในประเทศ
ไทย ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช ๒๕๐๑ มาตรา ๖

"เงินตรา"  ไดแก เหรียญกษาปณและธนบัตร
ในระบบเงินตราของประเทศไทยเหรียญกษาปณเปนเงินที่ชำระหนี้

ไดตามกฎหมายโดยไมเกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวงและธนบัตรเปน
เงินที่ชำระหนี้ไดตามกฎหมายโดยไมจำกัดซึ่งเรียกวา "เงินตามกฎหมาย"
จดุมงุหมายในการทำเงนิใหเปนเงนิตามกฎหมายกเ็พือ่ทีจ่ะใหเงนินัน้หมนุเวยีน
ไดเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

กระทรวงการคลังมีอำนาจในการจัดทำและนำออกใชซึ่งเหรียญ
กษาปณสำหรับชนิด ราคาโลหะ อัตราเบี้ยโลหะ น้ำหนัก ขนาด ลวดลาย และ
ลักษณะอื่น ๆ (ถามี) ของเหรียญกษาปณ รวมทั้งอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ใหกำหนดโดยกฎกระทรวง

ธนาคารแหงประเทศไทยมีอำนาจจัดทำ จัดการ และนำออกใชซึ่ง
ธนบัตรของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย โดยให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศ ชนิด ราคา สี ขนาด และลักษณะ
อื่น ๆ  ของธนบัตรที่จะออกใชในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินตรา เชน
• พระราชบัญญัติวาดวยการนำเงินตราตางประเทศเขามาใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๘๒
• พระราชบัญญัติเงินตราในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๘๔
• พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๔๘๕
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หลักการวินิจฉัยรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

• พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๘๙
• พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑
• พระราชบญัญตัจิดัสรรทนุสำรองเงนิตราเกนิจำนวนธนบตัรออกใช

พ.ศ. ๒๔๙๘
• พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑

อำนาจการวินิจฉัยรางพระราชบัญญัติ
ถึงแมวารัฐธรรมนูญจะไดบัญญัติความหมายของรางพระราชบัญญัติ

เกี่ยวดวยการเงินไวแลวก็ตาม แตยังคงใหอำนาจในการวินิจฉัยไวโดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญในอดีตใหเปนอำนาจประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูวินิจฉัย
รางพระราชบัญญัติ การใหอำนาจบุคคลเพียงคนเดียวเปนผูวินิจฉัย มีผลดี
ทำใหการวินิจฉัยเปนไปดวยความรวดเร็ว แตมีขอเสียในการวินิจฉัยขึ้นอยูกับ
ตัวบุคคล ในยุคสมัยหนึ่งรางพระราชบัญญัติทำนองเดียวกัน การวินิจฉัยของ
ประธานสภาแตละคนอาจจะแตกตางกนั จงึทำใหเกดิความรสูกึวาการวนิจิฉยั
นั้นมีเหตุผลไมแนนอน

ตอมารฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ป ๒๕๔๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคสี่
บัญญัติวา

"ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่จะตองมี
คำรับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม ใหเปนอำนาจของที่ประชุมรวมกันของ
ประธานสภาผแูทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธกิารสามญัของสภาผแูทน
ราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัย"  เหตุผลการตัดอำนาจการวินิจฉัยรางพระราช
บัญญัติของประธานสภาผูแทนราษฎรเพื่อตองการไมใหประธานสภาผูแทน
ราษฎรมีอำนาจมากเกินไป รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป ๒๕๕๐
มาตรา ๑๔๓ วรรคสอง ก็ไดบัญญัติไวทำนองเดียวกัน

แนวทางการปฏบิตัิ
เมื่อมีผูเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภาผูแทนราษฎรแลว สำนัก

การประชมุจะตรวจสอบความถกูตองของรางพระราชบญัญตั ิและบนัทกึเสนอ
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หลักการวินิจฉัยรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

๑. ในการพจิารณาควรจะพจิารณารางพระราชบญัญตัทิัง้ฉบบั รวมทัง้
หลกัการและเหตผุล  ไมใชพจิารณาเฉพาะชือ่รางพระราชบญัญตั ิหรอืบางสวน
บางมาตราของรางพระราชบญัญตัเิพราะอาจจะทำใหเกดิการผดิพลาดในการ
วินิจฉัยได เชน รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... หากพิจารณาเฉพาะชื่อรางพระราชบัญญัติก็จะทำใหเกิดความเขาใจ
วาเปนเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน แตถาพิจารณาบทบัญญัติของรางพระราชบัญญัตินั้นมีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับการเพิ่มอำนาจหนาที่ของเจาพนักงานประเมิน ซึ่งไมเขาลักษณะ
เกี่ยวดวยการเงิน จึงไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ในกรณี
เชนนี้ถาไมพิจารณาเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติแลวจะทำใหการวินิจฉัย
ผิดพลาดได

๒. พิจารณากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัติที่ได
เสนอมา การพิจารณาเฉพาะรางพระราชบัญญัติที่เสนอมาเทานั้นยังไมเพียง
พอเพราะอาจจะมีผลเกี่ยวของกับกฎหมายอื่น ๆ  ดวย  ดังนั้นจึงตองศึกษาวา
มีกฎหมายอื่นเกี่ยวของดวยหรือไม และกฎหมายนั้นมีผลบังคับไปถึงลักษณะ
ของรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม เชน พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในมาตรา ๒๐ บัญญัติใหมีคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ การบัญญัติใหมีคณะกรรมการ เมื่อกรรมการมา
ประชุมตองจายเบี้ยประชุม แตบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ไมไดกำหนด
เบี้ยประชุมไว ในมาตรา ๒๐ นี้ ไมเขาลักษณะเกี่ยวดวยการเงิน เพราะ
เบี้ยประชุมไดไปกำหนดไวในพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว  ฉะนั้น หากรางพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นกำหนดใหมี
คณะกรรมการแลว ก็ไมถือวาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน

๓. รางพระราชบญัญตัทิีเ่สนอมานัน้ หากมกีารกำหนดอตัราโทษถอืเปน
โทษปรบัแลว ไมถอืวาเปนรางพระราชบญัญตัเิกีย่วดวยการเงนิ ถงึแมวารฐัจะมี
รายรบักต็าม แตเปนรายไดทีไ่มแนนอน และโทษปรบัเปนการกำหนดอตัราโทษ
สำหรับผูกระทำความผิด ไมใชเปนกรณีที่รัฐจะมาหารายไดจากอัตราโทษปรับ

๔. รางพระราชบญัญตัทิีเ่สนอมานัน้ ไดมกีารกำหนดอตัราคาธรรมเนยีม
ทายรางพระราชบัญญัติ ใหพิจารณาวารัฐมีสวนเกี่ยวของกับรางพระราช
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ความเหน็วาเปนรางพระราชบญัญตัเิกีย่วดวยการเงนิหรอืไม โดยเสนอผบูงัคบั
บัญชาตามลำดับชั้น  เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรพิจารณาแลวเห็นวาเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินแลว จึงแจงใหผูเสนอทราบ หากผูเสนอ
ไมคัดคานความเห็นของประธานสภาผูแทนราษฎรภายในกำหนด ๗ วันแลว
ใหถือวาผูเสนอไมสงสัย ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัติ
นั้นไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหคำรับรอง

หากวาผเูสนอคดัคานความเหน็ของประธานสภาผแูทนราษฎรถอืวาเปน
กรณีเปนที่สงสัยวาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินไดอยางไร
ประธานสภาผูแทนราษฎรตองจัดใหมีการประชุมรวมกันของประธานสภา
ผแูทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธกิารสามญัทกุคณะ เพือ่วนิจิฉยัภายใน
๑๕ วัน

ในการวเิคราะหเสนอความเหน็รางพระราชบญัญตัเิกีย่วดวยการเงนิของ
เจาหนาที่เปนไปตามแนวทางการวินิจฉัยในอดีต จึงไมมีกรณีเปนที่สงสัยทั้ง
ประธานสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และผูบังคับบัญชา โดย
มีเพียงครั้งเดียวที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเสนอเกิดความสงสัยในการ
วินิจฉัยรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน คือ รางพระราชบัญญัติเพิกถอน
ปาสงวนแหงชาติในนิคมสหกรณ กรมสงเสริมการเกษตร พ.ศ. .... นายนิยม
วรปญญา กับคณะ เปนผูเสนอ เสนอมาเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๔๖  ซึ่ง
ประธานสภาผแูทนราษฎร และเจาหนาทีม่คีวามเหน็ตรงกนัวาเปนรางพระราช
บัญญัติเกี่ยวดวยการเงินเพราะการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติในนิคมสหกรณ
กรมสงเสริมการเกษตรเพื่อใหประชาชนหรือหนวยงานไดรับโฉนดที่ดิน หรือ
น.ส. ๓ ก มผีลทำใหรฐัขาดรายรบัจากเงนิทีเ่รยีกเกบ็ในฐานะผใูหเชา แตผเูสนอ
สงสัย ประธานสภาผูแทนราษฎรจึงจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางประธาน
สภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเพื่อพิจารณา
วินิจฉัย ซึ่งที่ประชุมไดวินิจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน

แนวทางการวินิจฉัย
ในการวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติฉบับใดเปนรางพระราชบัญญัติ

เกี่ยวดวยการเงินมีหลักเกณฑ ดังนี้
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บทความทางวิชาการ

บัญญัติหรือไม ถารัฐไดรับคาธรรมเนียมถือวารัฐมีรายรับ จึงเขาลักษณะเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ถารางพระราชบัญญัตินั้นรัฐไมมีสวน
เกี่ยวของ หรือเปนความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน ก็ไมเขาลักษณะ
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน

๕. การใชดุลพินิจวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติ
เกีย่วดวยการเงนิหรอืไมจะตองพจิารณาโดยละเอยีดรอบคอบ หากตคีวามกวาง
หรือแคบเกินไปก็อาจจะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หรือไมเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  ฉะนั้นสิ่งใดมีผลกระทบกระเทือนรัฐ
ไมมากนัก หรือที่เรียกวาไกลเกินกวาเหตุ  ก็ไมนาจะเปนรางพระราชบัญญัติ
เกีย่วดวยการเงนิ เพราะจะทำใหสมาชกิรสูกึวาเปนอปุสรรคในการทำงาน และ
ขณะเดียวกันหากรางพระราชบัญญัติที่เสนอมาเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน แตวินิจฉัยวาไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
 ฝายบริหารหรือรัฐบาลก็จะรูสึกวาฝายนิติบัญญัติกาวกายอำนาจบริหาร

บทสรุป
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  ไดบัญญัติไวเปนครั้งแรกใน

ขอบังคับการประชุมและปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๖
ตอมาไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป ๒๔๘๙ และ
ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญทุกฉบับจนถึงฉบับปจจุบัน ซึ่งมีเนื้อหาคลายคลึง
กันไมแตกตางกันมากนัก ในการวินิจฉัยรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
จึงตองพิจารณาตามลายลักษณอักษร ตามขอเท็จจริง ตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ  และแนวทางการวินิจฉัยในอดีต การวินิจฉัยจึงตองพิจารณา
อยางละเอียดรอบคอบ ไมควรตีความกวางหรือแคบเกินไปอันจะทำให
การวินิจฉัยเปนที่ยอมรับของทุกฝาย

ที่มา
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