คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 26 กรกฎาคม 2534

การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเงินคงคลัง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2534 มีมติอนุมัติใหแกไข
เพิ่มเติม พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 โดยขยายขอบเขตใหกระทรวงการคลังสามารถนําเงิน
คงคลังไปซื้อคืนหรือไถถอนตราสารเงินกูอื่นที่มิใชพันธบัตรรัฐบาล และซื้อเงินตราตางประเทศ
หรือพันธบัตรรัฐบาลตางประเทศได ทั้งนี้ตามขอเสนอของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ศกเดียวกันนี้
แลว
การแกไขกฎหมายเงินคงคลังครั้งนี้เนนการเพิ่มเติมมาตรา 7 (4) และมาตรา 7
(5) มาตรา 7 แหง พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจฝายบริหารเบิกจาย
เงินจากคลังกอนที่มีกฎหมายอนุญาตใหจาย ตามหลักการบริหารการคลังในระบอบประชาธิปไตย
การเบิกจายเงินจากคลังจักตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชน โดยผานสภาผูแทนราษฎรทั้งนี้
เพื่อใหฝายนิติบัญญัติสามารถมีอํานาจถวงดุลอํานาจของฝายบริหารได แต พ.ร.บ. เงินคงคลัง
พ.ศ. 2491 ถื อกํ าเนิดขึ้นในยุคสมัยที่การเมืองการปกครองอยูในระบอบอํ ามาตยาธิปไตย
กฎหมายฉบับนี้จึงมีบทบัญญัติที่เกื้อกูลการทํ างานของฝายบริหาร โดยกํ าหนดขอยกเวนให
ฝายบริหารสามารถเบิกจายเงินจากคลังโดยไมตองขอความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร หรือ
โดยที่ยังไมมีกฎหมายอนุญาตใหจาย มาตรา 7 เปนบทบัญญัติสวนหนึ่งที่ใหอํานาจฝายบริหาร
ในเรื่องนี้
ตามมาตรา 7 แหง พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 การเบิกจายเงินจากคลังกอนที่
มีกฎหมายอนุญาตใหจาย สามารถกระทําไดใน 4 กรณีตอไปนี้
(1) รายการจ า ยที่ มี ก ารอนุ ญ าตให จ  า ยเงิ น ได แ ล ว ตามกฎหมายว า ด ว ย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ แตเงินที่ตั้งไวมีจํานวนไมพอจายและพฤติการณเกิดขึ้น
ใหมีความจําเปนตองจายโดยเร็ว
(2) มีกฎหมายใดๆที่กระทําใหตองจายเงินเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ และมี
ความจําเปนตองจายโดยเร็ว
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(3) มี ข  อ ผู ก พั น กั บ รั ฐ บาลต า งประเทศหรื อ สถาบั น การเงิน ระหวา งประเทศ
ที่กระทําใหตองจายเงิน และมีความจําเปนตองจายโดยเร็ว
(4) เพื่อซื้อคืนหรือไถถอนพันธบัตรเงินกูของรัฐบาลตามจํานวนที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเห็นสมควร
การเบิกจายเงินจากคลังในกรณีทั้งสี่ขางตนนี้ เมื่อไดจายแลว ใหตั้งเงินรายจาย
เพื่อชดใชในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ หรือในกฎหมาย
ว า ด ว ยการโอนงบประมาณรายจ า ย หรือ ในกฎหมายวา ดว ยงบประมาณรายจ า ยประจํ าป
งบประมาณปตอไป แลวแตกรณี
การนํ าเงิ น คงคลั ง ไปซื้ อ คื น หรื อ ไถ ถ อนพั น ธบั ต รเงิ น กู  ข องรั ฐ บาลเป น เรื่ อ งที่
กระทรวงการคลังมีอํานาจดําเนินการไดอยูแลวตามมาตรา 7(4) แตเนื่องจากกระทรวงการคลังมี
แผนการที่จะออกตราสารเงินกูอื่น นอกเหนือไปจากพันธบัตรรัฐบาล ดังนั้น จึงตองแกไขเพิ่มเติม
มาตรา 7(4) เพื่อใหมีอํานาจใชเงินคงคลังในการซื้อคืนหรือไถถอนตราสารเงินกูอื่นดวย ขณะ
เดียวกัน ก็ถือโอกาสแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหมีอํานาจในการชําระหนี้เงินกูตามสัญญากอนกําหนดได
นอกเหนือจากการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 7(4) แลว การแกไขกฎหมายเงินคงคลัง
ครั้งนี้ยังไดเพิ่มเติมมาตรา 7(5) เพื่อใหกระทรวงการคลังมีอํ านาจในการนําเงินคงคลังไปซื้อ
เงินตราตางประเทศ หลักทรัพยตางประเทศที่มั่นคง หรือพันธบัตรรัฐบาลตางประเทศในสกุล
เงินตราที่ตองชําระสําหรับหนี้ที่มีระยะเวลาไมเกิน 5 ป และเพื่อนําไปใชประโยชนในการชําระหนี้
เมื่อถึงกําหนด โดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับเรื่องนี้
การเปลี่ยนแปลงฐานะทางการคลังของรัฐบาลชนิดหนามือเปนหลังมือนับตั้งแต
ปงบประมาณ 2531 เปนตนมา นับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่ทําใหกระทรวงการคลังผลักดันใหมีการ
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายการคลังครั้งนี้ พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ถือกําเนิดขึ้นมาในยุคสมัย
ของนโยบายการคลังแบบขาดดุล ผูรางกฎหมายฉบับนี้มิไดคาดหมายมากอนวาจะมีเงินคงคลัง
เหลืออยูเปนจํ านวนมาก ดังเชนที่ปรากฏในชวง 4 ปที่ผานมานี้ กฎหมายฉบับนี้จึงมิไดมี
บทบั ญ ญั ติ ที่ เ กื้ อ กู ล ให ก ระทรวงการคลั ง สามารถบริ ห ารจั ด การส ว นเกิ น ดุ ล ของงบประมาณ
(disposal of budget surplus) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
กอนปงบประมาณ 2531 งบประมาณแผนดินอยูในฐานะขาดดุลเกือบโดยตลอด
(ยกเวนปงบประมาณ 2517) ตามปกติแลว การใชงบประมาณขาดดุลยอมทําใหเงินคงคลัง
รอยหรอลง แตรัฐบาลใชวิธีการชดเชยสวนขาดดุลของงบประมาณดวยการกูเงินภายในประเทศ
และ พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มาตรา 4 ก็มีบทบัญญัติบังคับวา รัฐบาลตองนําเงินกูเขา
บัญชีเงินคงคลัง ดวยเหตุนี้เอง การใชงบประมาณขาดดุลของรัฐบาลจึงมิไดทํ าใหเงินคงคลัง
รอยหรอลงมากนัก ยกเวนชวงเวลาระหวางปงบประมาณ 2523-2525 ที่รัฐบาลตองเผชิญกับ
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วิ ก ฤติ การณเ งิ น คงคลั ง อยา งรุนแรง สวนสํ าคัญเปนเพราะนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุม
ที่รัฐบาลเลือกใชทําใหกระแสการเบิกจายเงินจากคลังถูกเรงเรา แตกระแสการนําเงินสงคลังกลับ
ออนแรง เนื่องจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทําใหรายไดของรัฐบาลตํ่ากวาเปาหมายเปนอันมาก
ผลก็คือ เงินคงคลังเมื่อสิ้นปงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน) ซึ่งตามปกติอยูในระดับ 10,00012,000 ลานบาท ลดลงเหลือเพียง 6,000-7,000 ลานบาท โดยที่ในบางชวงเวลาเหลือเพียง
400-500 ลานบาท การปรับเปลี่ยนนโยบายการคลังจากนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมมาเปน
นโยบายการคลังแบบกระยาจกในรัฐบาลเปรม 2-5 ไดชวยกอบกูฐานะของเงินคงคลังเขาสูสภาวะ
ปกติอีกครั้งหนึ่ง ในระหวางปงบประมาณ 2528-2530 เงินคงคลังเมื่อสิ้นปงบประมาณกลับมา
อยูในระดับ 10,000 - 12,000 ลานบาทดังเดิม
การฟ  น ตั ว จากภาวะถดถอยของระบบทุ น นิ ย มโลกนั บ ตั้ ง แต ป ลายป 2529
เปนตนมา ไดผลักดันใหระบบเศรษฐกิจไทยจําเริญเติบโตอยางรวดเร็ว ผลของการจําเริญเติบโต
ดั ง กลา วนี้ ทํ าใหรายไดจากการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอยางมาก จนเปนเหตุให
งบประมาณเกินดุลนับตั้งแตปงบประมาณ 2531 เปนตนมา สวนเกินดุลของงบประมาณซึ่งมี
เพียง 5,381.9 ลานบาทในปงบประมาณ 2531 เพิ่มขึ้นเปน 41,603.6 และ 79,397.3 ลานบาทใน
ปงบประมาณ 2532 และ 2533 ตามลําดับ (ดูตารางสถิติ) ทั้งนี้เปนที่คาดกันวางบประมาณในป
งบประมาณ 2534 จะมีสวนเกินดุลอีก
สภาวการณที่รายไดของรัฐบาลทวมรายจาย ทําใหเงินคงคลังสะสมเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว จากระดับ 11,104.1 ลานบาท เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2530 เปน 132,679.4 ลานบาท
เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2533 (ดูตารางสถิติ) รายงานขาวจากหนาหนังสือพิมพชวยใหทราบวา
เงินคงคลังเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม 2534 อยูในระดับ 144,000 ลานบาท (ผูจัดการรายวัน ฉบับ
วันที่ 13 มิถุนายน 2534) และ 175,000 ลานบาท เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2534 (ผูจัดการรายวัน
ฉบับวันที่ 8 กรกฎาคม 2534)
การเก็บเงินคงคลังสะสมไวจํานวนมากๆนี้ยอมมีคาเสียโอกาส เพราะบัญชีเงิน
คงคลังที่กระทรวงการคลังเปดไวกับธนาคารแหงประเทศไทยนั้นไมไดดอกเบี้ย กระทรวงการคลัง
จึงดํ าริที่จะนํ าเงินคงคลังไปหาใชประโยชน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ใหสัมภาษณหนังสือพิมพวา กระทรวงการคลังมีแผนที่จะนํ าเงินคงคลังไปซื้อหลักทรัพยและ
เงินตราตางประเทศ 35,000 ลานบาท และนําไปไถถอนพันธบัตรรัฐบาลกอนกําหนดจํานวน
30,000 ลานบาท ซึ่งจะทําใหเงินคงคลังลดลงเหลือ 110,000 ลานบาท (ผูจัดการรายวัน ฉบับ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2534)
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แมวาการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเงินคงคลังครั้งนี้จะเอื้ออํ านวยใหการบริหาร
เงินคงคลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการไถถอนหนี้สาธารณและในการนํา
เงินคงคลังไปลงทุนหาประโยชน แตการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเงินคงคลังครั้งนี้เปนการแกไข
เพิ่มเติมภายใตมาตรา 7 แหง พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจ
ฝายบริหารเบิกจายเงินจากคลังกอนที่มีกฎหมายอนุญาตใหจาย การแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เงินคงคลังครั้งนี้จึงมุงขยายอํานาจของฝายบริหาร และลดทอนอํานาจการถวงดุลอันนอยนิดของ
ฝายนิติบัญญัติใหนอยลงไปอีก การนํ าเงินคงคลังไปใชในการลงทุนหาผลประโยชนนั้นเปน
กระบวนการที่ผูมีอํ านาจในการตัดสินใจสามารถหาผลประโยชนสวนบุคคลได หากไมทํ าให
กระบวนการดังกลาวนี้เปนกระบวนการที่โปรงใสแลว หายนภัยอาจเกิดขึ้นในอนาคตได

เงินคงคลังและสวนเกินดุลของงบประมาณ
ปงบประมาณ 2522 - 2533
ปงบประมาณ
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
ที่มา
หมายเหตุ

เงินคงคลังเมื่อสิ้นปงบประมาณ
12,735.9
6,737.5
7,724.4
7,590.7
7,215.9
7,398.5
11,893.0
10,949.2
11,104.1
21,319.7
60,967.5
132,679.4

สํานักงบประมาณ
เครื่องหมายลบ (-) แสดงวาเปนสวนขาดดุลของงบประมาณ

(ลานบาท)
สวนเกินดุลของงบประมาณ
(สถิติเมื่อวันที่ 30 กันยายน)
- 14,437.1
- 17,822.7
- 27,406.3
- 42,010.2
- 33,933.5
- 38,570.4
- 51,931.4
- 48,505.2
- 31,768.6
5,381.9
41,603.6
79,397.3

