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๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

เรื่องพิจารณาที่ ๑๑/๒๕๕๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒
เรื่อง ประธานสภาผูแทนราษฎรสงความเห็น ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขอใหศ าลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๕ กรณีพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลัง
กูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนไปตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม
ประธานสภาผูแ ทนราษฎร สงความเห็น ของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร จํานวน ๙๙ คน
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและสงเสริม
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
หรือไม
๑. ขอเท็จ จริ งตามคํา รอ ง สรุป ได วา ตามที่ค ณะรัฐ มนตรี โดยนายอภิ สิท ธิ์ เวชชาชีว ะ
นายกรัฐมนตรี ไดมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลัง
กูเงิน เพื่อฟน ฟูและสงเสริมความมั่น คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยพระราชกําหนดดังกลาว
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และมีผ ลใชบังคับตั้งแตวัน ที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เปน ต น ไป นั้น คณะสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรผูเขาชื่ อเสนอความเห็ น
ตอประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นวา การตราพระราชกําหนดดังกลาวมิไดเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๗ ก

หนา ๒
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๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

ไวใ นรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ งและวรรคสอง จึงเขาชื่ อเสนอความเห็น ต อประธาน
สภาผูแทนราษฎรเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย โดยมีเหตุผลสรุปไดดังนี้
๑.๑ เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ แลวเห็นไดวา กรณีที่
คณะรัฐมนตรีจะตราพระราชกําหนดขึ้นใชบังคับไดนั้นตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้ ๑) ตองเปนไป
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ คือ เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของ
ประเทศ หรือเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ หรือเพื่อประโยชนในอันที่จะ
รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือเพื่อประโยชนในอันที่จะปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
และ ๒) ตองเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
การจะพิจ ารณาว า เป น กรณี ฉุกเฉิน ที่มี ความจํ าเปน รี บด วนอัน มิ อาจจะหลี กเลี่ย งได
เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่น คงทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเปนเหตุผลและความจําเปน
ที่ใหอํานาจคณะรัฐมนตรีถวายคําแนะนําใหพระมหากษัตริยทรงตราพระราชกําหนดขึ้นใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญัติไดนั้น จะตองเปนกรณีที่เกิดภาวะวิกฤติอันกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจของประเทศตองอยูในสภาวะที่ไมมั่นคงอยางมาก เชน คาเงินของประเทศลดลง
อยางมากจนเกิดความปนปวนในการพาณิชย หรืออัตราคนวางงานพุงสูงขึ้นอยางมาก จนเครื่องมือ
ทางกฎหมายเทาที่มีอยูไมเพียงพอในการแกปญหา ความวิกฤติของปญหาจึงเปน ขอเท็จจริงอันเปน
เงื่อนไขสําคัญในการใชอํานาจตราพระราชกําหนด ดังนั้น การที่คณะรัฐมนตรีไดตัดสินใจกระทําการใด
หรือโครงการใดไวแลวในทางนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจและคาดคะเนแลววาโครงการตาง ๆ เหลานั้น
จะสามารถแกปญหาเศรษฐกิจได แตรัฐบาลไมอาจหาเงินหรือจัดเก็บรายไดเพื่อสนองตอบตอนโยบาย
หรือโครงการนั้น ๆ ซึ่งเปนกรณีที่ยังสามารถดําเนินการแกไขในขั้นตอนของกระบวนการนิติบัญญัติ
โดยปกติได รัฐบาลจะอาศัยอํานาจในการตราพระราชกําหนดเพื่อเปนเครื่องมือในการสนองนโยบาย
หาไดไม
๑.๒ แมรัฐธรรมนูญจะบัญญัติใหอํานาจคณะรัฐ มนตรีใ นการตราพระราชกําหนดขึ้น
ใชบังคับก็ตาม แตก็ไดกําหนดเงื่อนไขขอจํากัดไวอยางเขมงวด เพื่อมิใหคณะรัฐมนตรีอาศัยชองวาง
แหงอํานาจเขาไปแทรกแซงการใชอํานาจนิติบัญญัติ ซึ่งเปน อํานาจหนาที่ของรัฐสภา เมื่อพิจารณา
ถึงเหตุผลในการตราพระราชกําหนด ประกอบกับสภาพของขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปจจุบันของประเทศ
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ยังไมมีขอเท็จจริงใดที่แสดงใหเห็นไดวา เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลีย่ งได
ที่จะตองตราพระราชกําหนดเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
แตอยางใด เนื่องจาก
๑.๒.๑ ปญหาวิกฤติการณของระบบสถาบันการเงินที่เกิดขึ้นในตางประเทศนั้น
เปนเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแตป ๒๕๕๐ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกบางประเทศ มิไดเกิดขึ้น
ทั่วโลกอยางกวางขวาง และปจจุบันปรากฏวารัฐบาลของสหรัฐอเมริกาไดดําเนินมาตรการในทางเศรษฐกิจ
จนปญหาวิกฤติการณดังกลาวไดคลี่คลายและมีแนวโนมที่ดีขึ้นแลว สําหรับประเทศไทยมิไดประสบ
ปญหาวิกฤติการณทางเศรษฐกิจอันเกิดจากปจจัยภายในประเทศโดยตรง ถึงขนาดที่จะเปนภัยรายแรง
ตอความมั่น คงทางเศรษฐกิจ เพราะระบบสถาบันการเงิน ของไทยยังมีสถานะทางการเงินที่เขมแข็ง
ทุนสํารองระหวางประเทศยังอยูในระดับสูง คาเงินบาทยังอยูในระดับปกติ ตลาดหลักทรัพยมีการซื้อขาย
ที่มากขึ้น การสงออกสินคามีแนวโนมสูงขึ้น อันแสดงถึงการฟนตัวทางเศรษฐกิจ อัตราการวางงานลดลง
และมีแนวโนมที่อุตสาหกรรมดานตาง ๆ เริ่มมีการจางแรงงานเดิมที่เคยเลิกจางแลวใหกลับมาทํางานใหม
การดํารงชีวิตประจําวัน ของประชาชนในประเทศเปน ไปตามปกติ จึงไมมีกรณีใดที่เปนการฉุกเฉิน
จําเปนเรงดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดถึงขนาดที่คณะรัฐมนตรีจะตองตราพระราชกําหนด แทนที่จะเสนอ
กฎหมายในรูปของพระราชบัญญัติเพื่อใหรัฐสภาไดพิจารณาตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว
๑.๒.๒ เหตุผลที่แทจริงของรัฐบาลในการตราพระราชกําหนดฉบับดังกลาวก็เพื่อ
จะนําเงินกูไปใชในการจัดทําโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญตามนโยบายที่ไดเคยประกาศไว มิใชเหตุผล
จากปญหาวิกฤติการณเศรษฐกิจที่แทจริง ทั้งนี้ พิจารณาไดจากการใหสัมภาษณของนายกอรปศักดิ์
สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจและรัฐมนตรีอื่น ๆ ที่ระบุวา เงิน กูที่ไดรับจะนําไปใชจาย
ในโครงการตาง ๆ ที่รัฐบาลไดกําหนดแผนงานไวอยูแลว การที่พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลัง
กูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔ บัญญัติใหการใชจาย
เงินกูไมตองนําสงคลังโดยใหนําไปใชตามวัตถุประสงคในการกูไดเลยนั้น เปนการขัดตอรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๑๖๙ ที่บัญญัติใหการจายเงินแผนดินจะกระทําไดก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวในกฎหมายวาดวย
งบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ หรือ
กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เจตนารมณที่รัฐธรรมนูญประสงคควบคุมการใชจายเงินดังกลาวก็ดวยมุงหมาย
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ใหรัฐสภาไดตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมในการใชจายเงินของฝายบริหาร อันถือเปนการถวงดุล
อํานาจของฝายบริหารอยางหนึ่ง แตการที่พระราชกําหนดมีเนื้อหาเปนการยกเวนการตรวจสอบซึ่งเปน
สวนสาระสําคัญ จึงเห็นเจตนาของคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกําหนดดังกลาวไดวาเปนการจงใจ
หลีกเลี่ยงการตรวจสอบมากกวาจะคํานึงถึงเหตุผลและความจําเปน
๑.๒.๓ เหตุผลที่รัฐบาลมีความจําเปนตองกูเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท นั้น
เปนผลมาจากการบริหารเศรษฐกิจที่ลมเหลวของรัฐบาลอันเนื่องมาจากการใชจายงบประมาณไมสอดคลอง
กับประมาณการรายรับและมิไดจัดลําดับความสําคัญของโครงการ จนที่สุดตองขาดดุลงบประมาณ
เกิน กวาที่กฎหมายกําหนด จึงตองรีบเรงแกปญหาดวยการกูเงินมาเสริมสภาพคลองของเงิน คงคลัง
ที่เหลือนอย โดยกอนที่จะตราพระราชกําหนดรัฐบาลเคยมีแนวคิดที่จะนําเงินกองทุนนอกงบประมาณ
มาเสริมสภาพคลอ งใหเงิน คงคลัง แตถูกคัดคานจึงไดเลิกแนวคิดดังกลาวไป จึงเห็นไดวา การอาง
เหตุผลในการตราพระราชกําหนดมิใชเปนเรื่องฉุกเฉินจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดแตอยางใด
เพราะโครงการตาง ๆ ที่รัฐบาลมีแผนที่จะดําเนินการโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ เชน โครงการ
ทางดานคมนาคม รัฐบาลสามารถชะลอโครงการที่ยังไมจําเปนรีบดวนไวกอนได และใชจายเงินงบประมาณ
เฉพาะโครงการที่มีความจําเปนตอการดําเนินชีวิตของประชาชนภายในประเทศ อันเปนไปตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๘ (๑) บัญญัติไว การที่รัฐบาลมีเจตนากูเงินเพื่อนําเงิน
ที่ไดจากการกูไปสนับสนุนนโยบายประชานิยมของรัฐบาลและพรรคการเมืองรวมรัฐบาลก็เพื่อหวังผล
ในการสรางคะแนนนิยมเทานั้น โดยมิไดคํานึงถึงภาระหนี้ของประเทศที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว
๑.๒.๔ การตราพระราชกําหนดดังกลาวเปนการหลีกเลี่ยงบทบังคับของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๐ เนื่องจากการกูเงินจากตางประเทศถือเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศ และมีผ ลผูกพันกับงบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญซึ่งจะตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภากอนการที่คณะรัฐมนตรีอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ ในการ
ตราพระราชกําหนดเพื่อกูเงินดังกลาวจึงมีเจตนาที่จะไมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ เห็นไดจาก
เหตุผลทายพระราชกําหนดความวา “.... แตเนื่องจากการกูเงินของรัฐบาลตามกฎหมายที่บังคับอยูใน
ปจจุบันมีขอจํากัดอยูบางประการ....” อันแสดงถึงเหตุผลที่แทจริงของรัฐบาลวาตองการใชพระราชกําหนด
เปนเครื่องมือในการกูเงินโดยหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของรัฐสภาเพราะเมื่อประกาศใชพระราชกําหนดแลว

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๗ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

รัฐบาลสามารถดําเนินการตามพระราชกําหนดไดทันทีแมปรากฏภายหลังวารัฐสภาไมอนุมัติพระราชกําหนด
ก็ไมมีผลกระทบตอกิจการที่ไดดําเนินไปแลวและแมพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน
เพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓ จะบัญญัติใหคณะรัฐมนตรี
นํากรอบการใชจายเงินกูเสนอรัฐสภาก็ตาม แตเปนเพียงการเสนอเพื่อทราบเทานั้น มิใชเสนอเพื่อพิจารณา
จึงทําใหรัฐสภาซึ่งเปนผูแทนปวงชนชาวไทยไมมีโอกาสตรวจสอบความถูกตองของการใชจายเงินกูของ
คณะรัฐมนตรีวาเปนไปเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามขออางในพระราชกําหนดหรือไม
๑.๒.๕ เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคอัน เปนสาระสําคัญของพระราชกําหนด
ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน เพื่อฟน ฟูและเสริม สรางความมั่น คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๓ ที่บัญญัติวา “...เพื่อนําไปใชในการดําเนินมาตรการเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการใชจายเงินกูตามพระราชกําหนดนี้ตอรัฐสภา
เพื่อทราบกอนเริ่มดําเนินการ...” เห็นไดวา คณะรัฐมนตรียังไมทราบถึงกรอบการใชเงินในขณะที่ตราพระราชกําหนด
วาจะนําไปใชในการดําเนินมาตรการฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ในเรื่องใด
และจะนําไปใชในหนวยงานใดของรัฐเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในทางเศรษฐกิจ ใหผลประโยชน
ในทางเศรษฐกิจตกอยูกับคนทุกกลุมในประเทศรวมทั้งยังขาดการพิจารณาตรวจสอบ ในขอเท็จจริง
อีกหลายประการทํ าให คณะรัฐ มนตรี ไมส ามารถกํ าหนดกรอบการใชจา ยเงิ น กู ในขณะที่การตรา
พระราชกําหนดนี้ได ซึ่งกรอบการใชจายเงินดังกลาวเปนสาระสําคัญที่ตองตราไวในพระราชกําหนดดวย
เพื่อใหเห็น ถึงเหตุผ ลและความจํา เปน ที่ แ สดงวามีข อเท็จ จริงที่ เปน กรณีฉุก เฉิน และจํา เปน รี บดว น
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
๑.๒.๖ ในเรื่ อ งการกู เงิ น นั้ น คณะรัฐ มนตรีไ ด เห็ น ชอบร างพระราชบัญ ญั ติ
ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. .... เสนอเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
ปรากฏตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๘๐๕๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒
โดยไดบรรจุเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทรที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ วาระเรื่ อ งด ว น จึ ง เป น ที่เ ห็น ไดว า การกู เ งิน นั้ น สามารถดํ าเนิน การได
ตามกระบวนการตรากฎหมายตามปกติของรัฐ สภา มิใชเรื่องฉุกเฉินที่มีความจําเปน รีบดวนที่มิอาจ
จะหลีกเลี่ยงได แตการที่คณะรัฐมนตรีไดแยกการกูเงินโดยจัดทําในรูปการตราพระราชกําหนด จํานวน
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๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท และเสนอเปนพระราชบัญญัติอีกจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท ทั้งที่สาระสําคัญใน
พระราชกําหนดและรางพระราชบัญญัติคลายกัน แสดงใหเห็นวาคณะรัฐมนตรีมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง
การตรวจสอบของรัฐสภา โดยเฉพาะในสวนของการนําเงินกูไปใชจายโดยไมตองนําสงเขาคลังกอน
และนําไปใชจายโดยไมตอ งผานกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
กฎหมายวาดวยการโอนงบประมาณ กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙
ดังนั้น กอนที่สภาผูแ ทนราษฎรจะไดพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดดังกลาว
ตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๙๙ คน จึงขอใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๕ เขา ชื่อเสนอความเห็ น ตอ ประธานสภาผูแ ทนราษฎรวา พระราชกํา หนดใหอํ านาจ
กระทรวงการคลังกูเงิน เพื่อฟนฟูและเสริม สรางความมั่น คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไมเปนไป
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
๒. ประเด็นเบื้องตน ที่ศ าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
รับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยได หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๙๙ คน ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร เขาชื่อเสนอความเห็นตอประธาน
สภาผูแทนราษฎรวา พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง หรือไม
และประธานสภาผูแทนราษฎรสงความเห็นดังกลาวมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย กรณี
เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๕ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญใหโอกาสนายประเกียรติ นาสิมมา ในฐานะผูแทนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่เขาชื่อเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแ ทนราษฎร และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐ มนตรี
ในฐานะผูแทนคณะรัฐมนตรี จัดทําคําชี้แจงหรือเสนอความเห็นเปนหนังสือสงศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
ใหโอกาสเขาชี้แจงดวยวาจาเพิ่มเติมตอศาลรัฐธรรมนูญ
๓. นายประเกี ยรติ นาสิม มา ผูแ ทนผูเสนอความเห็น ตอประธานสภาผูแ ทนราษฎร
มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และมีคําแถลงเปนหนังสือ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
ชี้แจงเพิ่มเติม สรุปไดวา
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การที่คณะรัฐมนตรีไดใชอํานาจตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟู
และเสริม สรางความมั่น คงทางเศรษฐกิ จ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึ้น ใชบัง คับนั้น ไมเปน ไปตามเงื่อ นไข
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง กลาวคือ การตราพระราชกําหนด
ดังกลาว ไมปรากฏขอเท็จจริงที่มีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ มิไดเปนไปเพื่อประโยชน
ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ และมิใชเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
ดวยเหตุผลดังนี้
๓.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ ที่ตองการ
ใหการใชจายเงินแผนดินตองอยูภายใตกรอบวินัยการเงินการคลัง จึงไดบัญญัติหมวดที่วาดวยการเงิน
การคลังและงบประมาณไวเปนการเฉพาะตั้งแตมาตรา ๑๖๖ ถึงมาตรา ๑๗๐ เพื่อใหการจัดทํางบประมาณ
และการใชจายเงินภาครัฐมีหลักเกณฑชัดเจน โปรงใส สามารถตรวจสอบไดวาเปนการใชจายที่เปนไป
ตามวินัยทางการเงินการคลัง และทําใหระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ โดยมีหลักเกณฑวา
(๑) กํ า หนดให ก ารเสนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป
ตองแสดงขอมูลรายรับและสถานะทางการเงินการคลังที่ผานมาอันกระทบถึงการจายเงิน และภาระผูกพัน
ทางทรัพยสิน สวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป คงเปนไปตามหลักการเดิม
(๒) กําหนดใหมีการตรากฎหมายการเงินการคลังของรัฐ เพื่อเปน หลักเกณฑ
เกี่ยวกับกรอบการใชจายเงินของรัฐ และแนวทางการจัดทํางบประมาณ
(๓) ใหมีการชี้แจงเงินรายไดที่ไมตองนําสงคลังตอรัฐสภา เพื่อใหสามารถตรวจสอบ
การใชจายเงินนอกงบประมาณ ใหเปนไปโดยโปรงใส
ทั้งนี้ เพื่อใหรัฐสภาไดควบคุมตรวจสอบการใชจายเงินใหเกิดความรัดกุม รอบคอบ
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันเปนไปตามหลักความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของงบประมาณ
สําหรับ การกู เงิ น ของรั ฐ บาลนั้น แมยั งไมมี กฎหมายการเงิ น การคลัง ของรั ฐ
ตามรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม แตปจจุ บัน มีพระราชบั ญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ใชบังคับอยู ซึ่งใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินในนามรัฐบาลได จึงเห็นไดวา การกูเงิน
ตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
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พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท นั้น ผูกพันรัฐสภา ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป โดยรัฐสภาไมอาจแปรญัตติในการลดหรือตัดทอนรายจาย ในสวนเงินสง
ใชตนเงินกู และดอกเบี้ยเงินกูนั้นไดตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคหา
๓.๒ เมื่อพิจารณาถึงกรอบเวลาของการใชจายเงินกู ซึ่งกระจายไปใชในหลายปตั้งแต
พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๕ ตามแผนการลงทุน ที่คณะรัฐ มนตรีไดเตรียมไวแ ลว ภายใตแ ผนฟน ฟู
เศรษฐกิจระยะที่ ๒ “แผนปฏิบัติการ : ไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕” แลวเห็นไดวา โครงการลงทุนดังกลาว
เปนโครงการลงทุนระยะยาว และแผนการใชเงินจะเริ่มตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๓ คือ จะเริ่มตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป ดังนั้น เงินกูจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท ตามพระราชกําหนด
จึงเปนเงินกูที่เตรียมไวสําหรับใชจายเพื่อการลงทุนในอนาคตตามแผนงานที่คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบ
ไวลวงหนาแลว ซึ่งคณะรัฐ มนตรีสามารถเสนอเปน รางพระราชบัญญัติกูเงิน รวมในคราวเดียวกั น
รวมเปน เงินจํานวน ๘๐๐,๐๐๐ ลานบาท ไดโดยไมสงผลใหเกิดความลาชา นอกจากนี้ยังปรากฏ
ขอเท็จจริงวา รัฐบาลเพิ่งใชจายงบประมาณป ๒๕๕๒ ไปเพียงรอยละ ๕๒.๙๒ ของงบประมาณ
จํานวน ๑,๙๕๑,๗๐๐ ลานบาทเทานั้น ซึ่งรัฐบาลสามารถชะลอการใชจายเงินออกไปไดโดยไมจําตอง
รีบดวนที่ตองกูเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาทตามพระราชกําหนด อีกทั้งการดําเนินนโยบายการลงทุน
ของรัฐ บาลดังที่กลาวมาขางตน ถือเปนการดําเนินนโยบายตามปกติของคณะรัฐมนตรีมิใ ชเปนเรื่อง
ที่จะตองกูเงินมาใชอันเกิดจากกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
๓.๓ ขอเท็จจริงปรากฏวา ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ๓๐ กันยายน
๒๕๕๒) รัฐบาลคาดการณวา จะจัดเก็บรายไดต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไวประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ลานบาท
ซึ่งรัฐบาลจะตองกูเงินเพื่อมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณดังกลาว แตเมื่อปรากฏวา เพดาน การกูเงิน
ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๑ คงเหลืออยูเพียงประมาณ
๙๐,๐๐๐ ลานบาทเศษเทานั้น รัฐ บาลจึงไดตราพระราชกําหนดกูเงิน จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท
เพื่อจะนําเงินสวนหนึ่งจํานวนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ลานบาท มาชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยที่
พระราชกําหนดมิไดระบุวัตถุประสงคดังกลาวไว จึงถือไดวา วัตถุประสงคและเหตุผลการตราพระราชกําหนด
มิไดเปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓ และตามที่ระบุไวในทายพระราชกําหนดแตเปน การกูเงิน
ที่ซอนวัตถุประสงคที่แทจริงไว
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๓.๔ สถานะทางการคลั ง ของรัฐ บาลมิไ ด มีป ญ หารุ น แรง กล าวคื อ แม ข อเท็ จจริ ง
ปรากฏวา เงินคงคลังปจจุบันเหลืออยูที่ระดับประมาณ ๘๐,๐๐๐ ลานบาท แตนายกอรปศักดิ์ สภาวสุ
รองนายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจไดยืนยันวา ระดับเงินคงคลังดังกลาว ไมมีผลตอสถานะทางการคลัง
ของรัฐบาล นายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังยังไดระบุวา การจัดเก็บภาษีของ
กรมสรรพากรเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะภาษีมูลคาเพิ่ม และในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ยังมีเงินกอนใหญ
ที่ไดจากภาษีนิติบุคคล ประกอบกับงบประมาณกลางปที่มีจํานวน ๑๑๖,๗๐๐ ลานบาท ไดมีการเบิกจาย
ไปประมาณรอยละ ๔๒ เทานั้น นอกจากนี้ยังมีการกูเงินตามกรอบเพดานเงินกูเพื่อชดเชยการ ขาดดุล
งบประมาณที่ยังคงเหลืออยูตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดวย ในระหวาง
ที่รอการพิจารณาพระราชกําหนด โดยการออกพัน ธบัตรออมทรัพย การกูจากสถาบัน การเงิน และ
การออกตั๋วเงินคลัง โดยการกูเงินดังกลาวสามารถทําไดเพราะสภาพคลองในตลาดยังมีมาก
๓.๕ โครงการลงทุนภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒ “แผนปฏิบัติการ : ไทยเขมแข็ง
๒๕๕๕” ของรัฐบาล ตามวัตถุประสงคของการกูเงินตามมาตรา ๓ ของพระราชกําหนด ยังขาดความชัดเจน
ในหลายเรื่ อ งกล า วคื อ โครงการลงทุ น ดั ง กล า วเป น โครงการขนาดใหญ ที่ มี เ ม็ ด เงิ น ลงทุ น ถึ ง
๑,๔๓๐,๐๐๐ ล า นบาท เริ่ ม ดํา เนิ น การจริง ตั้ง แต ปลายป งบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ดัง นั้ น
จึงตองดําเนิน การศึกษาวิเคราะหโครงการอยางรอบคอบ เพราะเงิน ลงทุน สวนใหญจะมาจากเงิน กู
ซึ่งเปนหนี้สาธารณะ ขอเท็จจริงปรากฏวา คณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหกระทรวงตาง ๆ ไปทําการศึกษา
และจัดทํารายละเอียด และมอบหมายใหสํานักงบประมาณทําการศึกษาวิเคราะหแผนการลงทุน และ
แผนการใชงบประมาณดังกลาวดวย นอกจากจะทําใหมีผลกระทบตอระบบงบประมาณของประเทศ
แลวยังมีความเสี่ยงตอภาระหนี้สาธารณะที่จะเกิดขึ้น เพราะการกูเงินตามพระราชกําหนดเปนการกูเงิน
นอกงบประมาณ แตจะมีผลผูกพันตอการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ตั้งแตงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๓ เปนตนไป
๓.๖ การบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีนอกจากตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
และตามกฎหมายแลว สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงก็คือผลตอบแทนทางการเมืองที่จะไดรับโดยผลจาก
การดําเนิน นโยบายการบริหารราชการแผน ดิน จะเปน เครื่องชี้วัดถึงความนิยมในทางการเมืองของ
พรรคการเมืองและนักการเมือง ดังนั้น ในการกําหนดนโยบายหรือการใชอํานาจตามกฎหมายของฝาย
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การเมืองในเรื่องใด โดยเฉพาะในเรื่องที่อาจสรางความนิยมในหมูประชาชนไดแ ลวจึงมิไดยึดเพียง
การปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตจะมีเรื่องวัตถุประสงคทางการเมืองรวมเขาไปดวยเสมอแตรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเปนกฎหมายที่มีคาบังคับสูงสุดไดกําหนดโครงสรางการใชอํานาจและระบบการถวงดุลอํานาจของ
องคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ ก็เพื่อใหเกิดความสมดุลแหงอํานาจ และ
ใชบังคับเปน การทั่วไปโดยเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติและมุงที่จะใหเกิดความเปนธรรมขึ้นในสังคม
จึงถือไดวาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมีระดับที่สูงกวาเจตนารมณหรือความประสงคของนักการเมือง
ดังนั้ น แมค ณะรั ฐ มนตรีเ ห็น ว า เปน กรณี ฉุกเฉิน ที่มีค วามจําเปน รี บดว นอัน มิอาจจะหลีก เลี่ย งได
แตอาจไมตรงกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญก็ได
๓.๗ จากคํ าแถลงของ นายกรณ จาติ กวณิ ช รั ฐ มนตรีว าการกระทรวงการคลังต อ
ศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่กลาววา งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒
จํานวนรวม ๑,๙๕๑,๗๐๐ ลานบาท รัฐบาลไมสามารถเก็บไดตามเปาของการประมาณรายรับ จํานวน
๒๘๐,๐๐๐ ลานบาท นอกจากนี้งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ยังขาดดุล
อีกจํานวน ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท จึงเปน เงินรวมทั้งสิ้นที่รัฐ บาลตองการใชเพื่อจายตามงบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๕๒ จํานวน ๖๓๐,๐๐๐ ลานบาท แตโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐบาลสามารถที่จะกูเงินไดเพียงประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ ลานบาทเศษ เมื่อรัฐบาลใชสิทธิ์
กู เ งิ น ดั ง กล า วนี้ แ ล ว รั ฐ บาลจะขาดเงิ น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป เ พี ย ง ๑๙๐,๐๐๐ ล า นบาท
(๖๓๐,๐๐๐ - ๔๔๐,๐๐๐) แตรัฐบาลกลับตราพระราชกําหนดใหกระทรวงการคลังกูเงิน ถึง ๔๐๐,๐๐๐
ลานบาท จึงเปน การกูเงิน เกิน วงเงิน ที่จําเปน ถึง ๒๑๐,๐๐๐ ลานบาท ยอมเปน การไมถูกตองและ
ทําใหเสียวินัยทางการเงินการคลัง อีกทั้งไมใชกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนเรงดวนแตประการใด
นอกจากนี้ ยังปรากฏขาวกรณีอธิบดีกรมบัญชีกลาง ทางหนังสือพิมพรายวันวา รัฐบาล
ยังมีเงินสภาพคลองคงคลังเหลืออยูถึง ๘๐,๐๐๐ ลานบาท การจัดเก็บภาษีนิติบุคคลเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๒ คาดวากระทรวงการคลังจะมีรายไดเพิ่มขึ้น ๕๐,๐๐๐ ลานบาท และคาดวาเมื่อถึงเดือนกันยายน
๒๕๕๒ เงิ น คงคลัง จะเพิ่ม มากขึ้น อีก ย อ มแสดงให เห็น วา ภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศมีป ญหา
เกิดภาวะตกต่ําอยางรุนแรง และฐานะการเงินการคลังไมมีกรณีฉุกเฉินจําเปนรีบดวนตามที่คณะรัฐมนตรี
กลาวอางแตประการใด
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๓.๘ คณะรัฐมนตรียังมีเวลาเพียงพอที่จะเลี่ยงไมตองตราพระราชกําหนดเพื่อกูเงินดังกลาว
หรือหากรัฐบาลจําเปนจะตองกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ก็ยังมีเวลาเพียงพอที่จะเสนอราง
พระราชบัญญัติแ กไขเพิ่ม เติมพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๑
โดยขยายเพดานการกูเงิน ใหมากขึ้น หรือหากไมตองการแกไขพระราชบัญญัติดังกลาวก็ยังสามารถ
เสนอเปนรางพระราชบัญญัติรวมไปกับรางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟู
เศรษฐกิจ พ.ศ. .... หรือเสนอใหมีการปรับปรุงกรอบวงเงินการบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ ๓ ใหมี
จํานวนเพิ่ม ขึ้น เทาที่รัฐบาลจําเปน ตองใชสําหรับงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเสนอเปน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่ม เติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒ ไดอีก
รัฐบาลสามารถที่จะใชกลไกดําเนินการพิจารณารางพระราชบัญญัติใ หเสร็จไปโดยเร็ว เพราะรัฐบาล
มีเสียงสนับสนุนในสภาผูแทนราษฎรอยางเพียงพออยูแลว ดังนั้น การที่รัฐบาลใหเหตุผลวามีขอจํากัด
บางประการทางกฎหมาย จึงตองตราเปนพระราชกําหนดนั้น ยอมไมเปนความจริง
นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล ผูแทนผูเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร เขาชี้แจง
ดวยวาจา และตอบขอซักถามตอศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ สรุปความไดวา
การที่รัฐบาลชี้แจงตอสาธารณชนตลอดมาวา รัฐไมสามารถจัดเก็บรายไดตามเปาหมายที่วางไว
ทําใหไมมีเงินที่จะใชจายในปงบประมาณ ๒๕๕๒ นั้น เห็นวา กรณีเชนนี้ไมใชเรื่องเรงดวน เนื่องดวย
รัฐบาลยังคงสามารถหารายไดจากทางอื่นไดอีกหลายชองทาง เชน การชะลอการใชจายโครงการที่ไมจําเปน
ในป ๒๕๕๒ เพราะขณะนี้กระทรวงการคลังเพิ่งใชงบประมาณแผนดินไปเพียงกวารอยละ ๕๐ เทานั้น
ยังเหลืออีกสวนหนึ่งซึ่งยังไมไดใชจายในโครงการตาง ๆ นอกจากนั้น รัฐบาลสามารถแกไขเพดานวงเงินกู
ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๑ กลาวคือ ในการตั้งงบประมาณ
แผนดินของทุกปนั้น ถามีการตั้งงบประมาณขาดดุลอยางในปที่ผานมา คือปนี้รัฐบาลไดตั้งงบประมาณ
ขาดดุลไวประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ลานบาท เปน งบประมาณประจําปขาดดุลแลวก็มีพระราชบัญญัติ
เพิ่มเติมงบประมาณกลางป อีกจํานวน ๑๑๖,๐๐๐ ลานบาท รวมเบ็ดเสร็จทั้งสองพระราชบัญญัตินี้
ก็ทําใหรัฐบาลขาดดุลไปจํานวน ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท โดยประมาณ แตจากพระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๑ ไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวารัฐบาลสามารถกูเงินเพื่อไปชดเชย
การขาดดุลงบประมาณได ประมาณ ๔๔๑,๐๐๐ ลานบาท หากนําไปลบกับ ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท
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ก็ยังมีวงเงิน เหลืออยูอีกจํานวน ๙๔,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งรัฐ บาลสามารถที่จะกูไดทีนี้รัฐบาลก็ไดขอ
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ ว า จะใช ว งเงิ น ที่ กู ภ ายในประเทศจํ า นวน
๔๔๑,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งจะมีเงิน เหลือจํานวน ๙๔,๐๐๐ ลานบาท สามารถใชไดซึ่งคณะรัฐ มนตรี
ก็อนุมัติใหกูได สวนนี้ก็จะมาชดเชยการจัดเก็บรายไดที่รัฐ บาลชี้แจงตลอดเวลาวาไมเขาเปา เริ่มตน
รัฐบาลโดยรัฐ มนตรีวาการกระทรวงการคลังบอกวาเก็บไมเขาเปาประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ลานบาท
ในขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ใหสัมภาษณวาไมเขาเปาประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ลานบาท แตฝายจัดเก็บของ
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร แถลงวาไมเปนไปตามเปาเพียง ๒๘๐,๐๐๐ ลานบาท
บางครั้งก็แ ถลงวา ๒๑๐,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งเห็นไดวา ยังไมมีความนิ่งจากตัวเลข สมมุติวาเปน เงิน
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ ลานบาท ถาเก็บไมเขาเปายังมีเงินเหลืออยู ๙๔,๐๐๐ ลานบาท ที่ยังไมไดออกเปน
พัน ธบัตรเงิน กู ซึ่งรัฐบาลยังมีเวลาที่จะใชเงินกอนนี้อยู แมแ ตอธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือรัฐ มนตรี
ชวยวาการกระทรวงการคลัง (นายพฤฒิชัย ดํารงรัตน) หรือรองนายกรัฐมนตรี (นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ)
ก็ใหสัมภาษณวา สภาพคลองยังดีอยูไมจําเปน ตองกูอยางเรงดวน สามารถรอไปจนถึงเกือบจะสิ้น ป
งบประมาณได เพราะฉะนั้นการกูเงินโดยใชพระราชกําหนดในขณะที่ตัวเลขยังไมนิ่งจึงไมใชเรื่องเรงดวน
และก็เปนตัวเลขที่มากเกินความจําเปน
จากเอกสารที่รัฐบาลไดสงไปใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา คือ แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง :
๒๕๕๕ ถาเปนความเรงดวนของรัฐบาลควรเปนระยะที่ ๑ เพราะจะตองทําในป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
แตเอกสารที่สงมาเปน แผนระยะที่ ๒ ซึ่งจะทราบไดจากการติดตามในสื่อมวลชนวา เปน โครงการ
เมกกะโปรเจ็กต ตอนแรกตั้งตนไววาจะทําประมาณ ๑,๕๖๐,๐๐๐ ลานบาท แลวก็มีการตัดลงเหลือ
๑,๔๓๐,๐๐๐ ลานบาท โดยจะทําตั้งแตป ๒๕๕๓ ไปจนถึงป ๒๕๕๕ จึงเปนที่นาสังเกตวาการแก
หรื อ ฟ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ในป ๒๕๕๒ ทํ า ไมต อ งไปทํ า ในป ๒๕๕๓ โครงการเหล า นี้ ห ลั ง จากที่ ดู
ในรายละเอียดแลว ปรากฏวาบางโครงการไมใชเปนโครงการบริการสาธารณะ เชน โครงการปลูกตนไม
โครงการซอมบานพักอาศัยของตํารวจ โครงการวิจัยและพัฒนาหองปฏิบัติการ เปนตน แตละโครงการ
ไมไดเปนการกระตุนเศรษฐกิจหรือเปนการฟนฟูเศรษฐกิจ โครงการที่อยูในรายละเอียดนี้ วงเงินในการ
ลงทุนจํานวน ๒๘๙,๐๐๐ ลานบาท จากเงินกูจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท และเอาไปปดงบประมาณ
จํานวน ๑๑๐,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งก็จะขัดแยงกับตัวเลขที่รัฐบาลกลาววา จัดเก็บรายไดไมเขาเปาประมาณ
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๒๔๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ลานบาท อีกทั้งอธิบดีกรมบัญชีกลาง ใหสัมภาษณเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๒ วา หากพระราชกําหนดนี้ไมผานก็ยังเหลือวงเงินที่จะกูมาใชจายในงบประมาณไดอีกจํานวน
๙๔,๐๐๐ ลานบาท และยังบอกวาถากูไมไดก็ยังมีอีกหลายชองทางที่จะสามารถนําเงินมาใชก็หมายความวา
รัฐบาลยังมีทางออกที่จะดําเนินการหาเงินนั้นมาใชจายเพื่อปดหีบงบประมาณได
นอกจากนี้ การกูเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท ถือเปนการทําลายวินัยทางการเงินการคลัง
ของประเทศ อีกทั้งจากการพิจารณาเอกสารในแตละโครงการก็ไมมีรายละเอียดแนบเหมือนการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปซึ่งจะมีการพิจารณาลงในรายละเอียด โดยมีการเชิญหนวยงานตาง ๆ มาชี้แจง
แตงบประมาณจํานวน ๒๘๙,๐๐๐ ลานบาท ที่ซอนไวใ นวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท ไมไดผาน
การวิเคราะหความเปนไปไดจากสํานักงบประมาณ สวนการที่รัฐบาลอางวา ถาไมมีการตราพระราชกําหนด
จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท จะทําใหคนไทยตกงานมากขึ้น หากมีการกูเงิ น จะเกิดการจา งงาน
แตตัวเลขในโครงการตาง ๆ ก็ไมไดระบุรายละเอียดใหเห็น ชัดเจนวา จะเกิดการจางงานกี่คนไมมี
บทวิเคราะห ไมมีขอมูลที่จะสามารถติดตามประเมินการทํางานในโครงการตาง ๆ ได
๔. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ท ๓๓๘๖
ลงวั น ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และหนัง สือ ดว นที่ สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ท ๓๕๑๓ ลงวัน ที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ สงคําชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟู
และเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ สรุปไดวา
๔.๑ สภาพป ญ หาเศรษฐกิ จ ที่ เ กิด ขึ้ น นั บ แต ที่ ไ ด เ กิ ด ภาวะเศรษฐกิ จ ตกต่ํ า ทั่ ว โลก
อัน เนื่องมาจากสาเหตุสําคัญจากปญหาวิกฤติของระบบสถาบัน การเงิน ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
ซึ่งปรากฏวาประเทศคูคาของไทยหลายประเทศไดรับผลกระทบเปนอัน มากจากกรณีดังกลาว และ
ไดสงผลตอเศรษฐกิจของไทยอยางยิ่งในเวลาตอมา เนื่องจากโครงสรางของเศรษฐกิจของไทยในปจจุบนั
พึ่งพาการสงออกสินคาและบริการในสัดสวนที่สูงมากคือมากกวารอยละ ๗๐ ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ เพราะฉะนั้นเมื่อเศรษฐกิจของประเทศคูคา ของไทยไดหดตัวลงในชวงประมาณปลายป
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเฉพาะอยางยิ่งเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และยุโรปตะวันตก จึงสงผลให
มูล ค า ส ง ออกสิ น ค าของไทยหดตั ว อย างรวดเร็ว จากที่ เ คยขยายตั ว ในอัต ราร อ ยละ ๒๖.๑ ต อ ป
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ในไตรมาสสามของป พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเปนหดตัวที่รอยละ ๑๐.๖ ในไตรมาสสี่ของป พ.ศ. ๒๕๕๑
และหดตัวมากขึ้นถึงรอยละ ๒๐.๖ ในไตรมาสหนึ่งของป พ.ศ. ๒๕๕๒
นอกจากผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้น แลว เศรษฐกิจของไทยยังไดถูกซ้ําเติม
จากปญหาวิกฤติทางการเมืองในประเทศดวย ซึ่งเปน ประเด็นปญหาหลักที่สําคัญที่มีผลกระทบตอ
ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักลงทุน เศรษฐกิจของไทยจึงประสบภาวะตกต่ําที่รุนแรง เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเดียวกัน
สิ่งบงชี้วาเศรษฐกิจของไทยประสบภาวะตกต่ําอยางรุน แรงก็คือ การที่ภาคธุรกิจมีการปด
ยุบเลิกกิจการเพิ่มมากขึ้น โดยผูประกอบการไดทยอยปดกิจการไปแลวรวมทั้งสิ้นเปนจํานวน ๑๒,๑๘๓ ราย
และคาดวาจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น และมีการวางงานที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากเดิมที่มีจํานวนคนวางงานประมาณ
๔๓๐,๐๐๐ คน ณ สิ้นไตรมาสสามของป พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพิ่มขึ้นมาอยูที่ประมาณ ๗๑๐,๐๐๐ คน
ณ สิ้นไตรมาสหนึ่งของป พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งการวางงานที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนี้ไดสงผลใหการใชจาย
และการบริโภคในภาคเอกชนลดลงอยางมากตามไปดวย หากปลอยใหเศรษฐกิจหดตัวและมีการวางงาน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องก็ยิ่งจะสงผลใหกําลังซื้อและการบริโภคของประชาชนภายในประเทศหดตัวมากขึ้น
และในที่สุดหากไมมีการดําเนิน การมาตรการใด ๆ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ดังกลาวอยางทัน ทวงที
ยอมอาจสงผลตอเนื่องกันในทุกภาคสวน เชน อาจทําใหหนี้เสียในระบบสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้นได
เนื่องจากมีสัญญาณบงชี้วาอัตราหนี้เสียเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๕.๒๖ ของสินเชื่อรวมสุทธิ ณ สิ้นไตรมาสสี่
ของป พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนรอยละ ๕.๔๘ ณ สิ้นไตรมาสหนึ่งของป พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งอาจจะทําให
ประเทศไทยประสบวิกฤติการณทางการเงินอีกครั้งหนึ่งก็ได
นอกจากนี้ รายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวซึ่งเปนรายไดหลักอันหนึ่งในการนําเงินตรา
ตางประเทศเขาประเทศไดลดลงอยางมาก สาเหตุเนื่องจากนักทองเที่ยวจากตางประเทศขาดความมั่นใจ
ในสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งสะทอนไดจากจํานวนนักทองเที่ยว
ตางชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยลดลงถึงรอยละ ๑๘.๐ และ ๑๕.๘ ในไตรมาสสี่ของป พ.ศ. ๒๕๕๑
และในไตรมาสหนึ่งของป พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามลําดับ
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โดยสรุป ในขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางรุนแรงมากอันเนื่องมาจาก
เหตุปจจัยที่มาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังจะเห็นไดจากการที่ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(Gross Domestic Product - GDP) หดตัวลงเหลือรอยละ ๗.๑ ตอปในไตรมาสหนึ่งของป พ.ศ. ๒๕๕๒
ป จ จั ย ดั ง ที่ ก ล า วมาข า งต น ยั ง ส ง ผลกระทบต อ ฐานะการคลั ง ของรั ฐ บาลด ว ย เนื่ อ งจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ ไดมีการประมาณการรายไดไวเปนจํานวน ๑,๖๐๔,๖๔๐ ลานบาท
แตปรากฏวารายไดที่จัดเก็บไดจริงนอยกวาประมาณการที่ตั้งเปาหมายไว โดยในชวงเจ็ดเดือนแรก
ของปงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๕๑ - เมษายน ๒๕๕๒) ต่ํากวาประมาณการไวแ ตเดิม ในขณะที่มี
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ๑๒๘,๙๓๓ ลานบาท และไดมี
การคาดการณไววาเมื่อสิ้นปงบประมาณนี้ รายไดที่จัดเก็บไดจะต่ํากวาที่ไดประมาณการไวเปนจํานวนเงิน
ประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ ลานบาท
๔.๒ การดําเนินมาตรการของรัฐบาลเพื่อแกไขวิกฤติเศรษฐกิจในชวงระยะเวลาที่ผานมา
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไดมีสัญ ญาณบง ชี้วามี ปญหาเกิดขึ้น จึงไดมีการดําเนิ นการออกมาตรการ
ในดานตาง ๆ มาอยางตอเนื่องเพื่อแกไขปญหาตามลําดับ ทั้งนี้ มาตรการที่ไดมีการดําเนินการไปแลว
สรุปไดดังนี้
- มาตรการชวยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย
- มาตรการภาษีเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
- มาตรการเพื่อชวยเหลือสภาพคลองทางการเงินใหแกภาคเศรษฐกิจที่แทจริง
- มาตรการเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก
- มาตรการเพื่อลดภาระคาใชจายของประชาชน
- มาตรการการจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
วงเงิน ๑๑๖,๗๐๐ ลานบาท
นอกจากนี้ ยังไดมีการใชมาตรการอื่น ๆ สนับสนุนมาตรการหลักดังกลาว เชน ใหเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณของภาครัฐ เพื่อกระตุน การใชจายเงิน ใหกับระบบเศรษฐกิจ การแทรกแซง
และประกัน ราคาพืช ผลผลิตทางการเกษตร การเสริมสภาพคลอ งใหแ กระบบการเงินของประเทศ
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ผานสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อกระตุนและรองรับการขยายสินเชื่อใหแกผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอมและผูสงออกรวมถึงภาคเศรษฐกิจที่แทจริง
อยางไรก็ดี แมวาจะไดมีการดําเนินการมาตรการดังกลาวขางตน เพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ไปแลวก็ตาม ก็ยังไมเพียงพอที่จะทําใหเศรษฐกิจฟนตัวได เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวลง
อยางตอเนื่องและรุ น แรงกวา ที่คาดการณไว รวมทั้ง ยังเกิดป จจัยป ญหาอื่น ๆ ในเวลาตอ มา เช น
การชุมนุมขัดขวางการประชุมผูนําอาเซียนที่เมืองพัทยาตอเนื่องไปถึงการชุมนุมในชวงเทศกาลสงกรานต
การแพรระบาดไขหวัดสายพันธุใหม ๒๐๐๙ (A H1 N1) ทําใหการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
หยุดชะงักลงอยางเห็นไดชัด สงผลใหเศรษฐกิจไทยมีโอกาสหดตัวถึงรอยละ ๔.๐ - ๕.๐ ตอป หรือ
ทําใหรายไดประชาชาติลดลงประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ลานบาทตอป
เมื่อเปน เชน นี้ ประเทศไทยจําเปนตองรีบดําเนิน มาตรการแกไขวิกฤติใ นภาคการผลิตและ
ภาคบริการโดยเรงดวน เพื่อปองกัน ไมใหปญหาลุกลามกลายเปนลูกโซและไปสูการประกอบธุรกิจ
ดา นอื่น ๆ มิ ฉ ะนั้ น ความร า ยแรงของป ญ หาความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ ยอ มลุ กลามขยายออกไป
และตอเนื่องไปถึงปญหาฐานะทางการเงินการคลังของประเทศ
ดังนั้น รัฐบาลจึงไดกําหนดมาตรการไทยเขมแข็งเพื่อดําเนินการในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการจัดทําโครงการซึ่งเนนการลงทุนที่สําคัญและจําเปน เพื่อเพิ่มแรงกระตุน
ให กับ ระบบเศรษฐกิ จ กอ ใหเ กิ ดการสร างงานและสรา งรายได ใ หกั บ ประชาชนเพิ่ ม การกระจาย
การลงทุนดานบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานสูชนบท โดยจะเนนโครงการที่มีความพรอมในการดําเนินการ
ไดทันที และในขณะเดียวกันจะใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทและเกษตรกรซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศ โดยจะตอง
สรางรายไดกับภาคเอกชนไปพรอมกัน และเปนการบรรเทาปญหาการวางงานในปจจุบันดวย
๔.๓ เมื่อรัฐบาลเห็นวามีความจําเปนตองทําการกูเงินเปนจํานวน ๘๐๐,๐๐๐ ลานบาท
โดยการตรากฎหมายพิ เศษเพื่อ ให มีก ารกูเ งิน เพิ่ม เติ มนอกเหนือ จากที่ กฎหมายปจ จุบั น กํ าหนดไว
และเมื่อคํานึงถึงความฉุกเฉินและความจําเปนเรงดวน ตามวัตถุประสงคการใชจายเงินเปนสําคัญแลว
คณะรัฐมนตรีจึงไดดําเนินการเพื่อใหมีการตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟู
และเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหกระทรวงการคลังสามารถกูเงินเปนเงินบาท
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ในนามของรัฐบาล เปนจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ โดยมีวัตถุประสงค
ที่จะใหนํามาใชจายเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ตกต่ําใหกลับคืนดีขึ้นอยางรวดเร็วและเสริมสภาพคลอง
ของเงินคงคลัง เพื่อมิใหการจายเงินตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไวหยุดชะงักลงหรือเกิดปญหาจึงเปนไป
เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
คณะรัฐมนตรีไดชี้แจงเกี่ยวกับการตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน
เพื่อฟน ฟูและเสริม สรางความมั่น คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปน กรณีฉุกเฉิน ที่มีความจําเปน
รีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได สรุปไดดังนี้
๑) รัฐบาลมีความจําเปนตองกูเงินในวงเงินกู ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท มาใชในการ
ดําเนินมาตรการฟนฟูเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยเรงดวน เพื่อแกไขวิกฤติการณทางเศรษฐกิจของประเทศ
มิใหตกต่ําไปมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันโดยจะนําไปใชดําเนินการทันทีในสองเรื่องคือ (๑) ใชในการ
สนับสนุนโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการ : ไทยเขมแข็ง ตามมาตรการการฟนฟูเศรษฐกิจระยะ ที่ ๒
สําหรับโครงการลงทุนที่จะเริ่มดําเนินงานและมีการเบิกจายวงเงินลงทุนในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
จํานวนประมาณ ๒๘๙,๐๗๐ ลานบาท และ (๒) ใชในการสมทบเงินคงคลังใหเพียงพอตอการใชจาย
และการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐ ในวงเงินประมาณ ๑๘๖,๐๖๐ ลานบาท
๒) แม วา รัฐ บาลได ทยอยดํา เนิน การกู เ งิน เพื่ อชดเชยการขาดดุ ล งบประมาณ
เพื่อใชในการกระตุนและบรรเทาความเดือดรอนทางเศรษฐกิจของประชาชนแลวก็ตาม แตก็ปรากฏวา
กรอบเพดานการกู เ งิ น ที่ ไ ด ดํ า เนิ น การไปแล ว เต็ ม ตามกรอบเพดานเงิ น กู ที่ ก ฎหมายกํ า หนดไว
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ยังไมเพียงพอ แตปญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรุนแรงกวาที่คาดการณไว และมีแนวโนมวา
ขนาดของปญหาจะขยายตัวขึ้น รัฐบาลจึงจําเปนตองเรงดําเนินการอัดฉีดเงินจากภาครัฐเขาในระบบเศรษฐกิจ
โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุนที่จะบรรลุผลไดเร็วที่สุด
๓) กอนที่รัฐบาลจะเริ่มดําเนินโครงการลงทุนใด ๆ นอกจากจะตองมีการกําหนด
กรอบและรายละเอียดของโครงการแลว จําเปนตองกําหนดแหลงที่ม าของเงิน ลงทุนใหชัดเจนดวย
ซึ่งในเรื่องนี้แหลงที่มาของเงินลงทุนหลักคือการกูเงิน ดังนั้น รัฐบาลจึงจําเปนตองมีอํานาจในการกูเงิน
เพื่อรองรับโครงการที่สามารถทําใหเกิดผลตามเปาหมายในการฟนฟูเศรษฐกิจโดยรีบดวน จึงไดดําเนินการ
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ใหมีการตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒
๔) คณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นดวยในหลักการที่วา การตรากฎหมายสมควร
จะตองเสนอรัฐสภา โดยใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาตามกระบวนการดังกลาว แตเนื่องจากวา
ระยะเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติเปนสิ่งที่ไมอยูในวิสัยที่ผูใดจะสามารถกําหนดไดแนนอนวา
จะเสร็จสิ้นเมื่อใด และหากจะใชกระบวนการเสนอกฎหมายในรูปแบบพระราชบัญญัติสําหรับการกูเงิน
ทั้งจํา นวน ๘๐๐,๐๐๐ ลานบาทแลว อาจจะทํ าใหป ญหาเศรษฐกิจ ของประเทศไมสามารถแกไ ข
ไดทันทวงทีและทรุดลงจนเกินกวาจะเยียวยาได
๔.๔ สําหรั บกรณีที่ผู เสนอความเห็น ต อประธานสภาผูแ ทนราษฎรเห็น วา การตรา
พระราชกําหนด ยังไมมีขอเท็จจริงใดที่แสดงใหความเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ นั้น
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดชี้แจงวา
๑) สําหรับประเทศไทยนั้น แมวาจะมิไดประสบปญหาวิกฤติทางการเงินโดยตรง
แตก็ไดรับผลกระทบดานการผลิตและดานการสงออกและบริการไปยังสหรัฐอเมริกาและประเทศคูคาอื่น ๆ
ที่เปนตลาดสงออกที่สําคัญของประเทศไทย เนื่องจากโครงสรางของเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน
พึ่งพาการสงออกสินคาและบริการในสัดสวนที่สูงมาก นอกจากนั้น ปญหาทางการเมืองในประเทศ
ก็ไดสงผลใหกระทบตอการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
อีกดว ย จึงจํ าเปน ตองรีบดํ าเนิ น มาตรการแก ไขวิก ฤติใ นภาคการผลิต และภาคบริการโดยเร งดว น
เพื่อปองกัน ไมใ หปญหาลุกลามกลายเปน ลูกโซแ ละไปสูการประกอบธุรกิจดานอื่น ๆ ที่ใ นขณะนี้
ยังสามารถประคองใหอยูใ นระดับที่ไมทรุดตัวลง เชน เกิดปญหาหนี้เสียในระบบสถาบัน การเงิน
และปญหาฐานะทางการคลัง เมื่อปญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจลุกลามขยายออกไปยอมมีผลกอใหเกิด
ปญหาดานสังคมโดยเฉพาะการวางงานขยายตัวในทุกภาคสวน
๒) เปน ที่ยอมรับกัน ทั่วไปวา การจัดทําโครงสรางพื้น ฐานขนาดใหญจะมีผ ล
ในการแกไขปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหรือกระตุนเศรษฐกิจใหมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นได
ฉะนั้นในขณะนี้บางประเทศจึงเลือกที่จะผลักดันใหเกิดโครงการขนาดใหญขึ้นเพื่อแกไขปญหา ในสวน
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ของรัฐบาลนั้น ไดพิจารณาทั้งโครงการขนาดใหญและโครงการขนาดกลางและขนาดยอมโดยคํานึงถึง
กรอบการดําเนิน งานและวงเงิน ที่ใ ชในการดําเนิน โครงการตาง ๆ และไดจัดลําดับความสําคัญและ
ความจําเปนเรงดวน และโครงการที่รัฐบาลจะดําเนินการตามพระราชกําหนดจึงตองสามารถดําเนินการ
ไดทันที กระจายการลงทุนไปในทุกพื้นที่ของประเทศ สามารถเรงการเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ทุกภาคสวน และที่สําคัญยิ่งตองสามารถจางงานใหเพิ่มขึ้นไดทันทีโดยเร็ว จึงเปนความจําเปนรีบดวน
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
๓) โดยที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “ยกเวน กรณีที่บัญญัติไวใ นมาตรา ๒๓ ตรี สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะจายเงิน หรือ
กอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือตามอํานาจที่มีอยูตามกฎหมายอื่น....” ประกอบกับมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “บรรดาเงินที่สวนราชการไดรับไวเปน กรรมสิทธิ์ไมวาจะไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบ
ขอบั งคับ หรือไดรับ ชําระตามอํา นาจหนา ที่หรื อสั ญญา หรือไดรับ จากการใหใ ชทรั พยสิ น หรื อ
เก็บดอกผลจากทรัพยสินของราชการ ใหสวนราชการที่ไดรับเงินนั้นนําสงคลังตามระเบียบหรือขอบังคับ
ที่รัฐ มนตรีกําหนด เวน แตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปน อยางอื่น ” ดังนั้น การจายเงินหรือการกูเงิน
ซึ่งเปนการกอหนี้ผูกพันจึงอาจกําหนดไวเปนพิเศษไดโดยกฎหมายเฉพาะอื่นไดตามบทบัญญัติของกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ
การที่พระราชกําหนด ฯ มาตรา ๔ กําหนดใหการใชจายเงินกูที่เกิดจากการกูเงิน
ตามพระราชกําหนด ฯ ไมตองนําสงคลังโดยใหนําไปใชตามวัตถุประสงคใ นการกูเงิน ได จึงเปน
การกําหนดโดยกฎหมายอื่น ตามที่บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณอนุญาตไว ประกอบกับ
การกูเงินของรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังที่ผานมาและตามกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ
ก็ยึดถือหลักการในลักษณะนี้มาโดยตลอดเชนกัน จึงเปนกรณีที่เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๖๙ ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แลว
๔) การตราพระราชกําหนดนี้เปน การใหอํานาจกระทรวงการคลังในการกูเงิน
เพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกเหนือจากที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวิธีการ
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งบประมาณและกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ มิใชการทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ แตถาหากสัญญากูเงินที่จะ
ทําขึ้นในการกูเงินในครั้งใด มีลักษณะเปนหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
ก็จะตองอยูภายใตบังคับรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ดังกลาว กรณีจึงมิใชเปนการหลีกเลี่ยงบทบังคับ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ แตอยางใด
๕) สําหรับโครงการที่จะดําเนินการตามมาตรการฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจตามพระราชกําหนดนี้ เริ่มตนจากแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะปานกลาง เพื่อเรงรัดใหเกิด
การลงทุน ของภาครัฐและกระตุน การลงทุน ของภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐ มนตรีก็ไดมีม ติเห็นชอบตาม
การพิจารณาของคณะกรรมการรัฐ มนตรีเศรษฐกิจเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการภายใตกรอบการลงทุน
วงเงินรวม ๑,๕๗๐,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการดังกลาวไดกลั่นกรองโครงการ
ลงทุนภายใตกรอบการลงทุนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแลวพบวา มีโครงการที่มีความเหมาะสมทีจ่ ะพิจารณา
อนุมัติใหดําเนินการไดทันทีในวงเงินลงทุน ๑,๔๓๐,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งโครงการดังกลาวมีความพรอม
ในการดําเนินงานทันที รวมทั้งผานขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองโครงการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามกฎหมาย และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหดําเนินโครงการ จึงเปนกรณีที่คณะรัฐมนตรี
ไดคํานึงถึงกรอบการใชเงินในขณะที่ตราพระราชกําหนดวาจะนําไปใชในการดําเนินมาตรการฟน ฟู
และเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในเรื่องใดไวแลว
๖) จากปญหาสภาวะเศรษฐกิจโลกที่กลาวมาแลวขางตน รัฐบาลไดตระหนักถึง
ปญหาของประเทศไทยมาตั้งแตที่เริ่มเขามาบริหารราชการแผนดิน จึงไดออกมาตรการตาง ๆ เพื่อลด
ภาระคาครองชีพ และกระจายเม็ดเงินเขาสูระบบใหเร็วที่สุดโดยผานมือประชาชน เชน มาตรการทางภาษี
มาตรการ ๒,๐๐๐ บาท เงินชวยเหลืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) รวมทั้งเพิ่มสภาพคลอง
กับระบบสินเชื่อ เพื่อใหภาคเอกชนสามารถมีเม็ดเงินไปใชในการลงทุนและประกอบธุรกิจซึ่งเปน
การแกไขปญหาเรงดวนในขณะนั้น ซึ่งมาตรการที่ออกมาดังกลาวเปนเพียงการบรรเทาปญหาเบื้องตน
เทานั้น จึงไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
เมื่อปรากฏขอเท็จจริงในเวลาตอมาวา การจัดเก็บรายไดภาษีของรัฐบาลต่ํากวา
เปาหมายถึง ๒๘๐,๐๐๐ ลานบาท สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๒ ยอมสงผลกระทบตอฐานะการคลัง
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และความสามารถในการใชจายและจัดทําบริการสาธารณะของรัฐ ในการจัดทํางบประมาณประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐบาลจึงไดดําเนินการควบคุมรายจายโดยการปรับลดงบรายจายลง แตกระนั้นรายได
ของรัฐที่ประมาณการไวก็ยังไมเพียงพอตอรายจายที่ตั้งไว ทําใหการตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
รัฐบาลจําเปนที่จะตองกูเงินมาใชในการจัดทํางบประมาณขาดดุล ซึ่งเงินที่จะกูไดเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณและเมื่อมีรายจายสูงกวารายไดนั้น ในขณะนี้ก็เกือบเต็มวงเงินตามที่กฎหมายกําหนดแลว
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองระดมเงินอีกจํานวนหนึ่งและจะตองใหเพียงพอที่จะใชลงทุนในโครงการ
ที่พิจารณาแลว เห็น วาสามารถฟน ฟูเศรษฐกิ จของประเทศไดเร็วที่สุด ดังนั้น ในทุก โครงการจึง มี
การจัดลําดับความสําคัญของการใชจายเงิน และสอดคลองกับนโยบายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๘ (๑)
๗) ในประเด็นความโปรงใสและตรวจสอบไดนั้น รัฐสภามีอํานาจตรวจสอบ
การใชอํานาจของคณะรัฐมนตรีไดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔
วรรคสาม ซึ่งบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ
พระราชกําหนด และมาตรา ๑๘๕ ใหสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาสามารถเขาชื่อ
เสนอความเห็น เพื่อใหมีการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
พระราชกําหนด ซึ่งเปนหลักการการถวงดุลและการตรวจสอบตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แบบรัฐสภา นอกจากนี้ รัฐสภายังสามารถตรวจสอบเพื่อควบคุมการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีได
ในขั้นการเสนอกรอบการใชจายเงินกูกอนเริ่มดําเนินการตอรัฐสภาตามพระราชกําหนด ฯ มาตรา ๓
นายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ในฐานะผูแทนนายกรัฐมนตรีเขาชี้แจง
ดวยวาจาและตอบขอซักถามตอศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ สรุปความ ไดวา
เหตุผลในการตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีดังนี้
ประการที่หนึ่ง สภาพปญหาทางเศรษฐกิจ ในขณะนี้เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบอยางรุนแรง
จากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจการเงินโลกและวิกฤติการเมืองภายในประเทศที่เกิดขึ้น ในชวงหลังของป
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของไทยในดานตาง ๆ สงผลใหอัตราการขยายตัวของ
ผลิต ภัณฑ ม วลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งเคยขยายตั วเฉลี่ย ไดถึ งร อยละ ๕.๑ ตอ ป ในชว ง
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สามไตรมาสแรกของป ๒๕๕๑ กลับกลาย เปนการหดตัวถึงรอยละ ๔.๒ ตอป ในไตรมาสสี่ของป
๒๕๕๑ และหดตัวรอยละ ๗.๑ ตอปในไตรมาสหนึ่งที่เพิ่งผานไปของป ๒๕๕๒
ประการที่สอง การดําเนินมาตรการของรัฐบาลเพื่อแกไขวิกฤติเศรษฐกิจ รัฐบาลไดมีมาตรการ
ในดานตาง ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือชี้แจงตอศาลแลว
อยางไรก็ตาม สภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวลงอยางตอเนื่องและรุนแรงกวาที่คาดการณไว
รวมทั้งยังเกิดปจจัยปญหาอื่น ๆ ในเวลาตอมา เชน การชุม นุมขัดขวางการประชุมของผูนําอาเซียน
ที่เมืองพัทยา ตอเนื่องไปถึงการชุมนุมในชวงเทศกาลสงกรานต การแพรระบาดของไขหวัดสายพันธุใ หม
๒๐๐๙ สงผลใหเ ศรษฐกิจไทยมีโอกาสหดตัวถึงรอยละ ๔ - ๕ ตอป หรือทําใหรายไดประชาชาติ
หายไปประมาณปละ ๔๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ลานบาท ดังนั้นรัฐบาลจึงไดกําหนดมาตรการไทยเขมแข็ง
เพื่อดําเนินการในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงคใ นการจัดทําโครงการซึ่งเนน
การลงทุนที่สําคัญและจําเปนเพื่อเพิ่มแรงกระตุนใหกับระบบเศรษฐกิจ การสรางงานและสรางรายได
ใหกับประชาชนคิดเปนเงินรวม ๑,๔๓๐,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งคาดวาเศรษฐกิจจะขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกวา
กรณีปกติรอยละ ๑.๕ ตอป และจะทําใหมีการจางงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ ๔๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ แสนคน
อยางไรก็ดีการจัดสรรเงินตามงบประมาณรายจายประจําปเพื่อนํามาลงทุนในโครงการตาง ๆ ยังมีขอจํากัด
ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ
รัฐบาลจึงมีความจําเปนตองตรากฎหมายพิเศษเพื่อใหมีการกูเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากกรอบที่กฎหมาย
กําหนดไวเสนอเปนรางพระราชบัญญัติเพื่อใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท
และเสนอเปนพระราชกําหนดเพื่อใหอํานาจกระทรวงการคลังในการกูเงินอีกเปนจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท
ประการที่สาม เหตุผลในการตราพระราชกําหนด เพื่อใหอํานาจกระทรวงการคลังในการ
กูเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท เนื่องจากรัฐบาลจึงมีความจําเปนตองกูเงินมาใชในการดําเนินมาตรการ
ฟนฟูเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยเรงดวนเพื่อแกไขวิกฤติการณเศรษฐกิจของประเทศมิใหตกต่ําไปมากกวา
ที่เปนอยูในปจจุบันโดยจะนําไปใชดําเนินการทันทีในสองเรื่อง คือ เรื่องแรก ใชในการสมทบเงินคงคลัง
ใหเพียงพอตอการใชจายและการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐ เรื่องที่สอง คือใชใ นการสนับสนุน
การลงทุน ภายใตแ ผนปฏิบัติก ารไทยเขม แข็งสํ าหรับ โครงการการลงทุน ที่ต องเริ่ม ดํ าเนิ น งานและ
มีการเบิกจายวงเงินการลงทุนในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
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นอกจากนี้ การตราพระราชกํ า หนดดั ง กล า วเป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๖๙ ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง อีกทั้งการกูเงินของรัฐบาลภายในประเทศครั้งนี้มิใชการทําหนังสือสัญญา
กับนานาประเทศหรือองคกรระหวางประเทศ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ ที่บัญญัติใหพระมหากษัตริยทรงเปนผูใช
อํานาจอธิปไตยทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญ
ไดบัญญัติใหมีการแบงการใชอํานาจอธิปไตยของแตละองคกรไวในหลายลักษณะ กลาวเฉพาะการใช
อํานาจนิติบัญญัติ บัญญัติไวในหมวด ๖ วาดวยรัฐสภา ใหรัฐสภาซึ่งประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภามีอํานาจหนาที่ใ นการตราพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ และ
อนุมัติพระราชกําหนด ขณะเดียวกัน ในหมวด ๙ วาดวยคณะรัฐ มนตรี ใหคณะรัฐมนตรีสามารถ
ถวายคําแนะนําใหพระมหากษัตริยทรงตราพระราชกําหนดเพื่อใชบังคับ ดังเชนพระราชบัญญัติไดภายใต
เงื่อนไขที่รัฐ ธรรมนูญกําหนด แลวเสนอตอรัฐ สภาเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๔ ถึ ง มาตรา ๑๘๖ เห็ น ได ว า การตราพระราชกํ า หนดเป น อํ า นาจของฝ า ยบริ ห าร
คือคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง เพียงแตจํากัดกรอบในการตราพระราชกําหนดของคณะรัฐมนตรี
ไววา ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได ตามที่บัญญัติ
ไวใ นรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคสอง และกอนที่สภาผูแ ทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติ
พระราชกําหนดดังกลาว ใหอยูภายใตการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๕
อันเปนไปตามหลักการตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจอธิปไตยของแตละองคกร โดยใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีอํานาจตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการตราพระราชกําหนดไดอยางกวางขวางโดยครอบคลุมทั้ง
ตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง และตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง ซึ่งแตกตางจากหลักการเดิมของรัฐธรรมนูญ
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แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญเฉพาะกรณีตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง เพียงกรณีเดียว
การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการตราพระราชกําหนดโดยศาลรัฐธรรมนูญและ
รัฐสภานั้น รัฐธรรมนูญไดบัญญัติหลักเกณฑและผลของการตรวจสอบไวตางกันเปนสองขั้นตอน คือ
การตรวจสอบโดยรัฐ สภา รั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคสาม บัญ ญัติใ ห คณะรั ฐ มนตรีเสนอ
พระราชกําหนดตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยไมชักชา ถาสภาผูแทนราษฎร
ไมอนุมัติ หรือสภาผูแ ทนราษฎรอนุมัติแ ตวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแ ทนราษฎรยืนยัน การอนุมัติ
ดว ยคะแนนเสี ย งไม ม ากกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท า ที่ มี อ ยู ข องสภาผู แ ทนราษฎร
ให พ ระราชกํ า หนดนั้ น ตกไป แต ทั้ ง นี้ ไ ม ก ระทบกระเทื อ นกิ จ การที่ ไ ด เ ป น ไปในระหว า งที่ ใ ช
พระราชกําหนดนั้น สวนการตรวจสอบโดยศาลรัฐ ธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๕ วรรคหนึ่ง
บัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก
เพื่อใหประธานแหงสภานั้นสงความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชกําหนดนั้นไมเปนไป
ตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชกําหนดใด
ไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผลบังคับมาแตตน
ทั้งนี้ คําวิ นิจฉั ยของศาลรัฐ ธรรมนูญ ที่วินิ จฉัยว า พระราชกํ าหนดใดไม เปน ไปตามมาตรา ๑๘๔
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งหมด
จึงเห็น ไดวา รัฐ ธรรมนูญมีเจตนารมณที่จะใหศ าลรัฐ ธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบการตรา
พระราชกําหนดไดอีกทางหนึ่ง โดยสามารถตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ทั้งตามมาตรา ๑๘๔
วรรคหนึ่ง วาเปนการกระทําเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมั่ น คงในทางเศรษฐกิ จของประเทศ หรื อปองปดภัยพิบัติสาธารณะหรือไม และ
ตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง วาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดหรือไมดวย
นอกจากนี้ การตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีนี้ตางจากการวินิจฉัยเรื่องที่อยูในเขตอํานาจ
ศาลรัฐธรรมนูญกรณีอื่น โดยจะตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ทั้งหมดในการวินิจฉัยวา พระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๕ วรรคสี่ ซึ่งเปนขอยกเวนของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๖ วรรคหนึ่ง
ที่ บั ญ ญั ติ ใ ห คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให ถื อ เสี ย งข า งมาก เว น แต จ ะมี บั ญ ญั ติ เ ป น อย า งอื่ น
ในรัฐธรรมนูญนี้
พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีเหตุผ ลในการประกาศใชพระราชกําหนดวา “โดยที่ไดเกิดวิกฤติการณของระบบ
สถาบันการเงินในตางประเทศซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจตกต่ําไปทั่วโลก และสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจ
ของไทยอยางรุน แรง แมในชวงระยะเวลาที่ผานมารัฐบาลไดดําเนิน การมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
หลายประการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวแตยังไมเพียงพอ ประกอบกับการจัดเก็บรายไดของรัฐต่ํากวา
ที่ประมาณการไวอยางมาก ทําใหการบริหารราชการแผน ดิน และการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐ
ไมอาจดําเนินการใหบรรลุผลได ดังนั้น เพื่อเปนการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศใหกลับคืนสูภาวะปกติ
โดยเร็ว รัฐบาลจึงมีความจําเปนตองใชเงินในการดําเนินมาตรการเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจอยางเรงดวนและ
ตอเนื่อง แตเนื่องจากการกูเงินของรัฐบาลตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีขอจํากัดบางประการ
ฉะนั้น เพื่อใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินในนามของรัฐบาล เพื่อนํามาใชจายหรือลงทุน หรือเพื่อ
ดําเนินมาตรการที่สําคัญและจําเปนตอการฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและโดยที่เปน
กรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปน รีบดวนอัน มิอาจหลีกเลี่ยงได เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้”
ในการพิจารณาวา พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
หรือไม เห็นสมควรกําหนดประเด็นพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน เพื่อฟนฟูแ ละเสริม สราง
ความมั่น คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตราขึ้นเพื่อประโยชนในอัน ที่จะรักษาความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง หรือไม
ประเด็น ที่สอง พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟน ฟูแ ละเสริม สราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตราขึ้น เปน กรณีฉุกเฉิน ที่มีความจําเปน รีบดวนอัน มิอาจ
จะหลีกเลี่ยงได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคสอง หรือไม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๗ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

ประเด็นที่หนึ่ง พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน เพื่อฟนฟูแ ละเสริม สราง
ความมั่น คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตราขึ้นเพื่อประโยชนในอัน ที่จะรักษาความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง หรือไม
ขอเท็จจริงเปนที่รูกันอยูทั่วไปวา สถานการณเศรษฐกิจโลกที่เกิดปญหาขึ้นสงผลใหประเทศไทย
ไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว นอกจากผลกระทบที่เกิดจากปจจัยภายนอกแลว ปญหา
การเมืองภายในประเทศก็มีความสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจของไทยเกิดภาวะชะลอตัวลง ซึ่งสงผลโดยตรง
ตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคและผูลงทุน ตลอดจนกอใหเกิดความลาชาในการผลักดันโครงการตาง ๆ
ของทางภาครัฐ จากเหตุความเปนไปในภาวะของเศรษฐกิจของประเทศไทยดังกลาว สรุปที่มาของปญหา
โดยมีท่ีมาจากปจจัยภายนอก ไดแ ก สภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและชะงักงัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระบบเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนและการลมละลายของสถาบันการเงินในหลายประเทศ ที่มีอิทธิพล
โดยตรงตอเศรษฐกิจโลก ปจจัยภายในไดแก สถานการณการเมืองที่ขาดเสถียรภาพซึ่งสงผลใหความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนลดลงและเกิดความลังเลในการตัดสินใจที่จะมาลงทุน ทําใหระบบเศรษฐกิจขาดสภาพคลอง
ทางการเงิน โดยเฉพาะดานการสงออกและรายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เคยทํารายไดเขาประเทศ
สูงสุดกลับมีรายไดลดลง เนื่องจากนักทองเที่ยวจากตางประเทศขาดความมั่น ใจในสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยในการเดินทางมาประเทศไทย สิ่งบงชี้วาเศรษฐกิจของไทยไดรับผลกระทบอยางรุนแรง
จากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจการเงินโลกและวิกฤติการเมืองภายในประเทศไดแก มูลคาการสงออกของ
สิน คา ไทยหดตั วอยา งรวดเร็ ว รายได จากการทอ งเที่ย วลดลง ภาคธุร กิจ มีก ารปด หรื อเลิก กิจ การ
เพิ่ม มากขึ้ น ทํ าใหเ กิด ปญ หาการวา งงานที่เ พิ่ม ขึ้น อย างรวดเร็ว หนี้เ สีย ในระบบสถาบั น การเงิ น
มีแ นวโนม สูงขึ้น กําลังซื้อสิน คาและบริการของประชาชนโดยรวมลดลง ผลกระทบทั้งหมดทําให
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) หดตัวลดลงเปนอันมาก
ปจจัยขางตน สงผลกระทบตอฐานะการคลังของประเทศ กลาวคือ รายไดที่จัดเก็บไดจริง
นอยกวาประมาณการที่ตั้งเปาหมายไว ทําใหเกิดปญหาตอเนื่องถึงความสามารถในการใชจายและจัดทํา
บริการสาธารณะของรัฐ ซึ่งฝายผูเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎรก็ไดรับวา ประเทศไทย
เกิดปญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นจริง แตเห็นวาการที่รัฐบาลไมสามารถหาเงินเพื่อนํามาใช
ในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจไดนั้น มีวิธีการที่จะแกไขปญหาอยูหลายแนวทาง โดยใหขอเสนอแนะ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๗ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

แกทางรัฐบาลวา อาจชะลอการใชจายโครงการที่ไมจําเปน หรือสามารถที่จะตราพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อปรับเพดานวงเงินกูใ หสูงขึ้นได
หรืออาจเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยไมตองใชวิธีการตราพระราชกําหนด ทั้งการตราพระราชกําหนดใหกระทรวงการคลังโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจกูเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท เปนตัวเลขที่มากเกินความจําเปน
อยางไรก็ตาม ในการตราพระราชบัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญ หมวด ๖ สวนที่ ๗ ไดกําหนด
กระบวนการตราไวตั้งแตมาตรา ๑๔๒ ถึง มาตรา ๑๕๓ กลาวคือ ตองมีการเสนอรางพระราชบัญญัติ
ตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลําดับ โดยอาจจะมีการสงรางพระราชบัญญัติใ ห
คณะกรรมาธิ การของแตล ะสภาพิ จารณาหลังจากมี การรับหลักการในวาระที่หนึ่ งแล วจึง พิจารณา
ในวาระที่สอง และวาระที่สามของทั้งสองสภาตามลําดับ และในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรไมเห็นดวย
กับการแกไขเพิ่ม เติม รางพระราชบัญญัติของวุฒิสภาก็อาจจะตองมีการตั้งคณะกรรมาธิการรวมกัน
เพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๗ ทําใหกรอบเวลาในการพิจารณา
และอนุ มั ติ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ สภาเป น สิ่ ง ที่ ไ ม อ าจคาดหมายได ว า จะสามารถดํ า เนิ น การ
ตราพระราชบัญ ญั ติใ ห เสร็ จสิ้ น ได แ นน อนเมื่ อใด ดั งนั้ น หากจะใช กระบวนการเสนอกฎหมาย
ในรูปแบบพระราชบัญญัติสําหรับการแกไขปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจที่จะตองดําเนินการโดยดวนแลว
อาจทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที ทําใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติโดยรวมได
ขอเท็จจริงปรากฏวา แมวารัฐบาลจะไดดําเนินมาตรการตาง ๆ ทั้งมาตรการชวยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย
มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ มาตรการเพื่อชวยเหลือสภาพคลองทางการเงินใหแกภาคเศรษฐกิจ
ที่แทจริง มาตรการเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก มาตรการเพื่อลดภาระคาใชจายของ
ประชาชน มาตรการจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือมาตรการ
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณของภาครัฐก็ตาม ก็ยังไมอาจทําใหเกิดความเชื่อมั่นวาจะสามารถแกไข
ปญหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอยางตอเนื่องไดแน
สําหรับความหวงใยของผูแทนผูเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ตามหนังสือ
แถลงเพิ่ม เติม ลงวันที่ ๒ มิถุน ายน ๒๕๕๒ ที่เห็นวา “หากใหรัฐ บาลตราพระราชกําหนดขอกูเงิน
ในระหวางที่ปงบประมาณยังเหลือเวลาอีกนาน โดยเหตุผลวา มีขอจํากัดบางประการทางดานกฎหมาย
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จะเปนชองทางใหรัฐบาลนี้และรัฐบาลตอ ๆ ไป ตราพระราชกําหนดกูเงินเชนนี้ไปเรื่อย ๆ โดยไมมี
ที่สิ้นสุด” นั้น ศาลไดพิจารณาประเด็นความหวงใยดังกลาวแลว เห็นวา หากเหตุการณบานเมืองอยูใน
ภาวะปกติ มิไดเกิดวิกฤติการณใด ๆ ที่กระทบถึงความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลยอมไมมีอํานาจที่จะ
ตราพระราชกําหนดไดอยูแลว แตเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ไดเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจไปทั่วโลก
และมีผลกระทบถึงประเทศไทยดวย จึงมีเหตุผลเพียงพอที่รัฐบาลจะตราพระราชกําหนดดังกลาวได
พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีสาระสําคัญ ๕ ประการ ไดแก ๑) ใหกระทรวงการคลังโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
มีอํานาจกูเงินในนามรัฐบาลเพื่อนําไปใชดําเนินมาตรการฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ในวงเงินไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท โดยใหกูเปนเงินบาทและกูเงินไดภายในวัน ที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการใชจายเงินกูตามพระราชกําหนดนี้
ตอรัฐสภาเพื่อทราบกอนเริ่มดําเนินการดวย ๒) เงินที่ไดจากการกูใหนําไปใชจายตามวัตถุประสงค
ในการกูโดยไมตองนําสงคลัง เวนแตคณะรัฐมนตรีจะมีมติใหสมทบเปนเงินคงคลังโดยกระทรวงการคลัง
อาจนําเงินกูไปใหกูตอแกหนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ เพื่อใชจายหรือลงทุนเพื่อฟนฟูหรือเสริมสรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจก็ได ๓) กระทรวงการคลังตองรายงานการกูเงินใหรัฐสภาทราบภายในหกสิบวันนับแตวัน
สิ้นปงบประมาณ โดยรายงานดังกลาวอยางนอยตองระบุรายละเอียดของการกูเงิน วัตถุประสงคของ
การใชจ า ยเงิน กู รวมถึ ง ผลสัม ฤทธิ์ แ ละประโยชนที่ ไ ดรั บหรือ คาดวา จะไดรั บ ๔) เมื่ อ หนี้ เงิ น กู
ถึงกําหนดชําระ กระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ไดและตองไมเกินจํานวนเงินกู
ที่ยังคางชําระ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังอาจทยอยกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้สาธารณะเปนการลวงหนาได
แตไมเกินสิบสองเดือนกอนวันที่หนี้ถึงกําหนดชําระ หากหนี้ที่จะปรับโครงสรางหนี้มีจํานวนมากและ
ไมอาจกูเงิน ภายในคราวเดียวกันได และ ๕) นอกจากกรณีที่ไดกําหนดไวแ ลวในพระราชกําหนด
ใหนํากฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้โดยมีเหตุผลในการประกาศ
ใชพระราชกําหนดวา “....โดยที่ไดเกิดวิกฤติการณของระบบสถาบันการเงินในตางประเทศซึ่งสงผลให
เศรษฐกิจตกต่ําไปทั่วโลก และสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจของไทยอยางรุนแรง แมในชวงระยะเวลา
ที่ผานมารัฐบาลไดดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจหลายประการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวแตยังไมเพียงพอ
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ประกอบกับการจัดเก็บรายไดของรัฐต่ํากวาที่ประมาณการไวอยางมาก ทําใหการบริหารราชการแผนดิน
และการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐไมอาจดําเนินการใหบรรลุผลได เพื่อเปนการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
ใหกลับคืนสูภาวะปกติโดยเร็ว รัฐบาลจึงมีความจําเปนตองใชเงินในการดําเนินมาตรการเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ
อยางเรงดวนและตอเนื่อง ....” ซึ่งเมื่อพิจารณาสาระสําคัญทั้งหาประการประกอบเหตุผลในการตรา
พระราชกําหนดดังกลาวแลว ยอมเห็นไดวา การที่คณะรัฐมนตรีตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลัง
กูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึ้นมาก็เพื่อแกไขวิกฤติการณ
ทางเศรษฐกิจของประเทศมิใหตกต่ําไปมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ทั้งเพื่อใหภาครัฐในฐานะที่เปน
แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะชวยสรางกําลังซื้ออยางเรงดวนในระบบในชวงที่กําลังซื้อจากตางประเทศ
และในประเทศหดตัวลงจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจของโลก ที่จําเปนตองรีบดําเนินมาตรการแกไข
วิกฤติเศรษฐกิจโดยเรงดวนเพื่อปองกันปญหากอนที่ปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจจะลุกลามไปในทุกภาคสวน
อัน เปนการทําหนาที่พื้น ฐานทางเศรษฐกิจของรัฐ ในการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
จึงเปนการกระทําที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง แลว
ประเด็น ที่สอง พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟน ฟูแ ละเสริม สราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตราขึ้น เปน กรณีฉุกเฉิน ที่มีความจําเปน รีบดวนอัน มิอาจ
จะหลีกเลี่ยงไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคสอง หรือไม
ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๕ วรรคหนึ่ง
บัญญัติใ หศ าลรัฐ ธรรมนูญมีอํานาจในการตรวจสอบวา การตราพระราชกําหนดของคณะรัฐมนตรี
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง ไดกระทําเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวา เปนกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดดวย หรือไม ซึ่งเปนการบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญเขาไป
ตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจของฝายบริหารตามหลักแบงแยกและดุลคานการใชอํานาจ กลาวคือ
บรรดาการกระทําทั้งหลายขององคกรของรัฐฝายบริหารจะตองชอบดวยกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองคกร
ฝายนิติบัญญัติ และบรรดากฎหมายทั้งหลายที่องคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติไดตราขึ้นจะตองชอบดวย
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายที่ใหอํานาจแกองคกรของรัฐฝายบริหารลวงล้ําเขาไปกระทบตอ
การธํารงรักษาผลประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ การควบคุมไมใหการกระทําขององคกร
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ของรัฐฝายบริหารขัดตอกฎหมายก็ดี หรือการควบคุมไมใหกฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญก็ดี เปนอํานาจ
หนาที่ขององคกรของรัฐฝายตุลาการ ดังนั้น การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเขาไปตรวจสอบการใชดุลพินิจ
ของคณะรัฐมนตรี กรณีที่ตราพระราชกําหนดเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่น คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
วาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปน รีบดวนอัน มิอาจหลีกเลี่ยงได หรือไม นั้น จึงเปนการใชอํานาจ
ในการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามหลักการแบงแยก
และดุลคานอํานาจ ซึ่งเปนหลักการสําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ บัญญัติไว
อยางไรก็ดี แมวาพระราชกําหนดนี้จะเปนกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีในฐานะฝายบริหารดําเนินการ
ใหมีการตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ โดยไมผานกระบวนการเสนอรางกฎหมายในรูปแบบ
รางพระราชบัญญัติ แตคณะรัฐ มนตรีก็ยังตองถูกตรวจสอบโดยทางการเมืองที่ตองรับผิดตอรัฐสภา
โดยเสนอให รั ฐ สภาพิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ ไม อ นุ มั ติ พ ระราชกํ า หนดตามบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๘๔ วรรคสาม อันเปนไปตามหลักการคานและถวงดุลอํานาจระหวางรัฐสภากับคณะรัฐมนตรี
ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐ สภาและเปนไปตามหลักการแบงการใชอํานาจ
อธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ ทั้งยังตองถูกตรวจสอบการใชอํานาจของคณะรัฐมนตรีใ นการ
ใชจายเงินจํานวนดังกลาว โดยองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ไดแก คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๒
วาดวยการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐได
นอกจากนี้พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๗ ยังไดบัญญัติวาภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ
ใหกระทรวงการคลังรายงานการกูเงิน ตามพระราชกําหนดนี้ ที่กระทําในปงบประมาณที่ลวงมาแลว
ใหรัฐสภาทราบ โดยรายงานดังกลาวอยางนอยตองระบุรายละเอียดของการกูเงิน วัตถุประสงคของ
การใชจายเงินกู รวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่ไดรับหรือคาดวาจะไดรับ จึงเปนการควบคุมตรวจสอบ
การใชจายเงินโดยรัฐสภาตามหลักดุลและคานการใชอํานาจของรัฐอีกทางหนึ่ง
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มีประเด็น ตองพิจารณาวา กรณีใ ดจะถือวาเปนกรณีฉุกเฉินตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔
วรรคสอง หรือไม นั้น ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา ตองเปนกรณีที่เรงดวนที่จะตองรีบปองกัน
แกไขโดยพลัน หรือเปนที่คาดหมายไดวาหากไมเรงรีบดําเนินการปองกันและวางแนวทางแกไขไวกอน
ยอมจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงยากตอการแกไขเยียวยาในภายหลัง ทั้งนี้ การที่จะพิจารณาวา
สถานการณใดเปนกรณีฉุกเฉิน หรือไม นั้น ตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนแตละกรณีไป
เมื่อพิจารณาถึงสภาพปญหาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศที่กําลังประสบอยูในปจจุบัน
ไมวามูลคาการสงออกของสินคาไทยที่หดตัวอยางรวดเร็ว รายไดจากการทองเที่ยวลดลง การที่ภาคธุรกิจ
มีการปดหรือเลิกกิจการเพิ่ม มากขึ้น ปญหาอัตราการวางงานที่เพิ่ม ขึ้นอยางรวดเร็วหนี้เสียในระบบ
สถาบันการเงินมีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งทุกเหตุปจจัยสงผลกระทบใหเกิดภัยวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ
จนรัฐ บาลตองเรงดําเนินมาตรการเพื่อแกไขวิกฤตินั้น ไมวา มาตรการชวยเหลือภาคอสังหาริม ทรัพย
มาตรการภาษีเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ มาตรการเพื่อชวยเหลือสภาพคลองทางการเงินใหแกภาคเศรษฐกิจ
ที่แ ทจริง มาตรการเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก มาตรการเพื่อลดภาระคาใชจาย
ของประชาชน มาตรการจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรการ
อื่น ๆ เพื่อแกไขภัยจากวิกฤติเศรษฐกิจดังกลาว แตสภาวะเศรษฐกิจโลกและสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศยังคงชะลอตัวอยางตอเนื่องแลว จึงถือไดวาเปนกรณีที่มีความฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดเกิดขึ้นแลว
ขอเท็จจริงที่ผูเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎรและผูแทนคณะรัฐมนตรี รับกันมีวา
คณะรัฐมนตรีไดตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อใหกระทรวงการคลังโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกูเงินบาท
ในนามรัฐ บาลแหงราชอาณาจักรไทย เพื่อนําไปใชใ นการดําเนิน มาตรการเพื่อฟน ฟูและเสริม สราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ มีมูลคารวมกันไมเกินวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท และขณะเดียวกัน
คณะรัฐมนตรีก็ไดเสนอรางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ....
ตอสภาผูแทนราษฎร อีกจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท โดยสาระสําคัญในพระราชกําหนดและรางพระราชบัญญัติ
คลายกัน นั้น ยอมแสดงใหเห็นวา คณะรัฐมนตรีไดจัดลําดับความสําคัญเรงดวนเพื่อยับยั้งและบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดปญหาขึ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ํา และเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจไวมิให

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๗ ก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

เกิดความเสียหายที่มากกวาที่เปนอยูในขณะนี้ อันเปนการแกไขปญหาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศตามความจําเปนรีบดวนที่ลดหลั่นเปนลําดับ
ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงเหตุที่เปนกรณีความฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
ดังกลาวขางตน ประกอบสาระสําคัญและกรอบการดําเนินการตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลัง
กูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ แลว ยังไมมีมูลกรณีใหเห็นวา
คณะรัฐมนตรีไดตราพระราชกําหนดขึ้นมาโดยไมสุจริตหรือใชดุลพินิจบิดเบือนหลักการของรัฐธรรมนูญ
จึงเห็นวา การตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิ จ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป น กรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามจํ า เปน รี บ ด ว นอั น มิ อ าจจะหลี ก เลี่ ย งได
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคสอง แลว
ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลัง
กูเงินเพื่อฟนฟูแ ละเสริมสรางความมั่น คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตราขึ้น เพื่อประโยชนใ นอัน
ที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง และ
เปน กรณี ฉุกเฉิน ที่ มีความจํ าเป น รีบ ดวนอัน มิ อาจจะหลีกเลี่ยงได ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔
วรรคสอง
นายชัช ชลวร

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ ภักดีธนากุล

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรูญ อินทจาร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเฉลิมพล เอกอุรุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรักษ มาประณีต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๗ ก

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

นายบุญสง กุลบุปผา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายวสันต สรอยพิสุทธิ์

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน ไขมุกด

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

