ฉบับที่ 143/2560

วันที่ 7 ธันวาคม 2560

ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับสาระสํ าคัญของมาตรา 53
ร่ างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
_________________________________
ตามที่มีผตู ้ ้ งั ข้อสังเกตเกี่ยวกับร่ างพระราชบัญญัติวินยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ใน
มาตรา 53 ว่า เป็ น การเปิ ดช่อ งให้ร ัฐ บาลสามารถตรากฎหมายพิเ ศษเพื ่อ กู เ้ งิน ได้น อกเหนื อ จาก
พระราชบัญญัติการบริ หารหนี้ สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่มีหลักเกณฑ์และกรอบ
เพดานในการกูเ้ งิน ซึ่ งอาจทําให้รัฐบาลนําเงินกูด้ งั กล่าวมาซื้ ออาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร ส่ งผลให้เกิด
ภาระสาธารณะที่ประชาชนต้องแบกรับ นั้น
สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอเรี ยนชี้แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ดังนี้
1. ร่ างพระราชบัญญัติวินยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... เป็ นกฎหมายที่จะตราขึ้น
ตามที่รัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินยั การเงินการคลังอย่า ง
เคร่ งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งจะต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกรอบการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกําหนดวินยั ทางการคลังด้านรายได้
และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริ หารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง และ
การบริ หารหนี้ สาธารณะ
2. โดยหลัก การแล้ว อํา นาจในการตรากฎหมายพิเ ศษเพื ่อ การกู เ้ งิน รัฐ บาลสามารถ
ดําเนินการได้ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ โดยที่ผ่านมาในกรณี ฉุกเฉิ นที่มีความจําเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษา
ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้ตรากฎหมายพิเศษในรู ปแบบพระราชกําหนดเพื่อกูเ้ งิน
มาใช้ดาํ เนินมาตรการแก้ไขปั ญหาในช่วงวิกฤติต่างๆของประเทศ เช่น วิกฤติการเงินในช่วงปี 2540 วิกฤติ
เศรษฐกิจในช่วงปี 2552 และปั ญหาอุทกภัยในช่วงปี 2555 เป็ นต้น
3. หลักการของร่ างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 53 มิใช่เป็ นการเพิ่มอํานาจฝ่ ายบริ หารในการ
ออกกฎหมายพิเ ศษ แต่เ ป็ น การกํา หนดกรอบวิน ยั เพื ่อ ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ ฝ่ ายบริ ห ารใช้ อํา นาจในการออก
กฎหมายพิเ ศษเพื่อ กู้ เ งิน โดยปราศจากความรอบคอบรัด กุม และเพื่อ ควบคุม การใช้ ดุล ยพินิจ ของฝ่ าย
บริหารให้ มีความเข้ มงวดและมีความระมัดระวังในการดําเนินนโยบายการคลัง

-24. ร่ างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 53 ได้กาํ หนดกรอบและเงื่อนไขในการออกกฎหมายเพื่อการกู้
เงินของรัฐบาลนอกเหนื อจากที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริ หารหนี้สาธารณะ เฉพาะกรณี ที่มีความ
จําเป็ นที่จะต้องดําเนิ นการโดยเร่ งด่วนและอย่างต่อเนื่ อง เพื่อแก้ไขปั ญหาของประเทศ โดยไม่อาจตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ได้ทนั โดยกฎหมายเพื่อกูเ้ งินดังกล่าว ต้องระบุวตั ถุประสงค์ของการกูเ้ งิน
ระยะเวลา ในการกูเ้ งิน แผนงานหรื อโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงาน
ของรัฐซึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบการดําเนินแผนงานหรื อโครงการที่ใช้จ่ายเงินกูน้ ้ นั (จากเดิมที่ พรก. กูเ้ งิน จะระบุ
ให้เสนอกรอบการใช้จ่ายเงินกูต้ ่อรัฐสภาเพื่อทราบเท่านั้น)
การกํา หนดเงื่ อ นไขตามร่ า งดังกล่ า วจะทํา ให้การกู้เ งิ นตามกฎหมายพิเ ศษเป็ นช่ อ งทาง
สุ ดท้ายเมื่อมีความจําเป็ นเร่ งด่วนและไม่สามารถดําเนิ นการภายใต้กระบวนการงบประมาณได้แล้วเท่านั้น
นอกจากนี้ การกําหนดให้ตอ้ งมีการแสดงรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินกูใ้ ห้ชดั เจนยังทําให้รัฐสภาสามารถ
กลัน่ กรองและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกูไ้ ด้ในลักษณะเดียวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายด้วย ทั้งนี้
จากข้อ กํา หนดเงื่ อ นไขดัง กล่ า วทั้ง หมด ส่ ง ผลให้ก ารออกกฎหมายพิ เ ศษเพื่ อ กู้เ งิ น สํา หรั บ จัดซื้ อ อาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์ทางทหารในภาวะปกติทวั่ ไปไม่สามารถดําเนินการได้ โดยจะต้องดําเนิ นการผ่านกระบวนการ
ขอตั้งงบประมาณตามขั้นตอนปกติเท่านั้น
5. อนึ่ ง หลักการของร่ างกฎหมายวินัยการเงิ นการคลังของรัฐ ในส่ วนของการบริ หารหนี้
สาธารณะ นอกจากจะมีการกําหนดกรอบวินยั การกูเ้ งินภายใต้กฎหมายพิเศษตามร่ างมาตรา 53 แล้ว ยังมีการ
กําหนดกรอบวินยั ในการกูเ้ งินของรัฐบาลในวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้แก่ กรอบวินยั ในการกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาด
ดุลงบประมาณ กรอบวินยั ในการกูเ้ งินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรอบวินยั ในการใช้จ่ายเงินกู้ การติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ ตลอดจนการจัดทําแผนการกูเ้ งินและการรายงานสถานะหนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ปั จจุบนั ร่ างพระราชบัญญัติวินยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณารับ
หลักการจากสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ (สนช.) แล้ว และขณะนี้ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิ การ
วิสามัญฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็ จและนําเสนอ สนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบได้ภายในเดือนธันวาคม 2560
______________________________________

คณะโฆษกสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5520

