(๒๓)
คำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลรัฐธรรมนูญ
คาวินิจฉัยที่ ๕ - ๗/๒๕๕๕

เรื่ องพิจำรณำที่ ๕ - ๗/๒๕๕๕
วันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๕๕

เรื่ อง พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ำง
อนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และพระรำชก ำหนดปรั บ ปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงิ น กู้
ที่ ก ระทรวงกำรคลัง กู้เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อกองทุ น เพื่ อ กำรฟื้ นฟูแ ละพัฒ นำระบบสถำบันกำรเงิ น
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นไปตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรื อไม่
ประธำนสภำผูแ้ ทนรำษฎร ซึ่ งต่อไปในคำวินิจฉัยนี้ จะเรี ยกว่ำ “ผูร้ ้องที่ ๑” ส่ งควำมเห็นของ
สมำชิ กสภำผูแ้ ทนรำษฎร จำนวน ๑๑๗ คน และประธำนวุฒิสภำ ซึ่ งต่ อไปในค ำวินิจฉัยนี้ จะเรี ยกว่ำ
“ผู้ร้ อ งที่ ๒” ส่ ง ควำมเห็ น ของสมำชิ ก วุ ฒิ ส ภำ จ ำนวน ๖๘ คน รวม ๒ ค ำร้ อ ง เพื่ อ ขอให้
ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยว่ำ พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบ
บริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และพระรำชกำหนดปรับปรุ งกำรบริ หำรหนี้
เงิ น กู้ที่ ก ระทรวงกำรคลัง กู้เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กองทุ น เพื่ อ กำรฟื้ นฟู แ ละพัฒ นำระบบสถำบัน กำรเงิ น
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นไปตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่ งและวรรคสอง หรื อไม่ สรุ ปข้อเท็จจริ ง
ตำมคำร้องได้ ดังนี้
คำร้องที่หนึ่ง (เรื่ องพิจำรณำที่ ๕ – ๖/๒๕๕๕)
คณะรัฐมนตรี โดยนำงสำวยิ่งลักษณ์ ชิ นวัตร นำยกรัฐมนตรี ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ
ในกำรตรำพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ำง
อนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และพระรำชกำหนดปรับปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงินกูท้ ี่กระทรวงกำรคลังกู้

-๒เพื่อช่ วยเหลื อกองทุ นเพื่อกำรฟื้ นฟูแ ละพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิ น พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่ อ วัน ที่ ๑๐
มกรำคม ๒๕๕๕ โดยพระรำชกำหนดดังกล่ำวได้ประกำศในรำชกิ จจำนุ เบกษำ เมื่อวันที่ ๒๖ มกรำคม
๒๕๕๕ และมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๕๕ เป็ นต้นไป
คณะสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรผูเ้ สนอควำมเห็นต่อผูร้ ้องที่ ๑ จำนวน ๑๑๗ คน เห็นว่ำ กำรตรำ
พระรำชกำหนดทั้งสองฉบับของคณะรัฐมนตรี ไม่เป็ นไปตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่ งและ
วรรคสอง โดยให้เหตุผลสรุ ปได้ ดังนี้
๑. กรณี พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำ
และสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เรื่ องพิจำรณำที่ ๕/๒๕๕๕) เห็นว่ำ
๑.๑ กำรกู้เงิ นตำมพระรำชกำหนดเป็ นกำรกูเ้ งิ นมำใช้ในโครงกำรระยะยำว มิ ใช่ กรณี
ฉุกเฉิ นที่มีควำมจำเป็ นรี บด่วนอันมิอำจจะหลีกเลี่ยงได้ เนื่ องจำกคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบตำมมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ เพื่อวำงระบบกำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ (กยน.) ในกำรประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ มกรำคม ๒๕๕๕ เห็นชอบร่ ำงแผนปฏิบตั ิกำรบรรเทำอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ ำแบบ
บูรณำกำรและยัง่ ยืน (กรณี ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ) โดยมีกรอบวงเงินงบประมำณ ๓๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท และ
เห็ น ชอบในหลัก กำรให้ จัด สรรงบประมำณ จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ ล้ำ นบำท ซึ่ งกำรใช้เ งิ น จ ำนวน
๓๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำทดังกล่ำว คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ เพื่อกำรฟื้ นฟูและสร้ำงอนำคตประเทศ (กยอ.)
ที่มีนำยวีรพงษ์ รำมำงกูร เป็ นประธำนได้กำหนดแผนควำมต้องกำรใช้เงินเบื้องต้น ๒ แผนงำน ได้แก่
แผนควำมต้อ งกำรใช้ เ งิ น ด้ำ นกำรบริ หำรจัด กำรทรั พ ยำกรน้ ำ วงเงิ น ๓๑๗,๑๒๖ ล้ำ นบำท
ซึ่ งประกอบด้วย (๑) กำรลงทุ น แผนปฏิ บัติกำรกำรบริ หำรจัดกำรทรั พยำกรน้ ำระยะเร่ งด่ วน วงเงิ น
๑๗,๑๒๖ ล้ำนบำท ให้ใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (๒) กำรลงทุนตำม
แผนปฏิ บัติก ำรบรรเทำอุทกภัย ในพื้นที่ ลุ่ม น้ ำ แบบบูร ณำกำรและยัง่ ยืน (ลุ่ ม น้ ำเจ้ำพระยำ) วงเงิ น
๓๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท ให้ใช้เงิ นกูภ้ ำยใต้ร่ำงพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งิ นเพื่อลงทุน
วำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. .... โดย กยอ. ระบุว่ำต้องดำเนิ นกำรกูเ้ งิ น
จำนวนดังกล่ำวให้แล้วเสร็ จในระยะเวลำ ๑ ปี ๖ เดือน ซึ่ งสอดคล้องกับมำตรำ ๓ วรรคสอง ของพระรำช
กำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ บัญญัติให้กู้เงิ นให้แล้วเสร็ จในวันที่ ๓๐ มิ ถุนำยน ๒๕๕๖ จึ งเห็ นได้ว่ำ พระรำช
กำหนดดังกล่ำวเป็ นกำรกูย้ ืมเงินเพื่อนำเงินกู้ ๓๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำท มำใช้ในโครงกำรระยะยำวที่มิใช่

-๓โครงกำรเร่ งด่ ว น เพรำะโครงกำรเร่ งด่ ว นนั้ นจะเป็ นกำรใช้ เ งิ น จ ำนวน ๑๗,๑๒๖ ล้ำ นบำท
จำกงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๒ กำรตรำพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำร
จัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมัน่ คง
ทำงเศรษฐกิจของประเทศตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่ ง กล่ำวคือ ในขณะที่ตรำพระรำช
ก ำหนดดังกล่ ำวประเทศมิ ได้อยู่ในขั้นวิ กฤตหรื อมี ภยันตรำย เนื่ องจำกรั ฐบำลได้ระบุ ไว้ในเอกสำร
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ งจัดทำเสร็ จในช่วงเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๔ ว่ำ
เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๕ นั้น เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจภำยในและภำยนอกประเทศอยูใ่ นเกณฑ์ดี ทำให้
คำดว่ำเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๕ ยังสำมำรถขยำยตัวได้ร้อยละ ๔.๕ ถึง ๕.๕ และอัตรำเงินเฟ้ อประมำณ
ร้อยละ ๓.๐ ถึง ๔.๐ ซึ่ งถือว่ำเป็ นอัตรำที่ดี ประกอบกับสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือระหว่ำงประเทศ
“มูด้ ีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์ วิส” (Moody’s Investor Services) ได้ปรับเพิ่มแนวโน้มอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือ
ของไทยจำก “เชิงลบ” เพิ่มเป็ น “เสถียรภำพ” และปรับเพิ่มอันดับควำมน่ำเชื่อถือตรำสำรหนี้ สกุลเงิน
ต่ำงประเทศของไทยขึ้ นหนึ่ ง ขั้นสู่ ร ะดับ A๒ เพรำะเหตุ ว่ำเศรษฐกิ จของประเทศไทยฟื้ นตัวอย่ำง
แข็งแกร่ ง และสถำนกำรณ์ กำรคลังของรัฐมีประสิ ทธิ ภำพ กรณี จึงเห็นได้ว่ำประเทศมิได้อยู่ในภำวะ
วิกฤต หรื อมีภยันตรำยที่ มีควำมจำเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องตรำพระรำชกำหนดเพื่อประโยชน์ในอันที่จะ
รักษำควำมมัน่ คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ นอกจำกนั้นกำรที่รัฐบำลยังไม่มีแผนชัดเจนในกำรใช้
เงินจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำท ทำให้นกั ลงทุนต่ำงชำติและภำยในประเทศขำดควำมเชื่ อมัน่ ในกำร
ลงทุน และกระทบต่อควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงร้ำยแรง
๒. กรณี พระรำชกำหนดปรั บปรุ ง กำรบริ หำรหนี้ เงิ นกู้ที่กระทรวงกำรคลัง กูเ้ พื่อช่ วยเหลื อ
กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ (เรื่ องพิจำรณำที่ ๖/๒๕๕๕) เห็นว่ำ
๒.๑ กำรตรำพระรำชกำหนดปรับปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงินกูท้ ี่กระทรวงกำรคลังกูเ้ พื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำร
รักษำควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจของประเทศตำมรัฐธรรมนู ญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่ ง เนื่ องจำกไม่มี
ควำมชัดเจนในส่วนผูร้ ับผิดชอบภำระในกำรชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยของกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและ
พัฒนำระบบสถำบัน กำรเงิ น กล่ ำวคื อ มำตรำ ๔ ของพระรำชก ำหนดนี้ ยัง ไม่ มี ค วำมชัด เจนว่ำ

-๔หนี้ ของกองทุ น เพื่ อ กำรฟื้ นฟู แ ละพัฒ นำระบบสถำบัน กำรเงิ น นั้น ยัง อยู่ใ นควำมรั บ ผิ ด ชอบของ
กระทรวงกำรคลังเช่นเดิม หรื อโอนให้ไปอยู่ในควำมรับผิดชอบของธนำคำรแห่ งประเทศไทย กำรที่
พระรำชกำหนดนี้ กำหนดให้ใช้เงินหรื อทรัพย์สินที่อยูใ่ นบัญชีตำมมำตรำ ๕ เพื่อกำรชำระคืนต้นเงินกู้
และดอกเบี้ยเงินกูน้ ้ นั พบว่ำ แหล่งรำยได้ตำมมำตรำ ๕ ดังกล่ำวมีน้อยมำก ไม่เพียงพอต่อกำรนำไป
ออกพันธบัตรชำระหนี้ เงินกูไ้ ด้ ฉะนั้น เมื่อหลักเกณฑ์ของพระรำชกำหนดยังไม่มีควำมชัดเจนเช่นนี้
จึ ง ยัง ไม่ อ ำจสร้ ำ งควำมมั่น ใจได้ว่ำ ระบบบริ ห ำรจัด กำรหนี้ สำธำรณะของประเทศไทยมี แ นวทำง
หลักเกณฑ์ หรื อมำตรกำรที่ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรม กำรกำหนดหลักเกณฑ์ที่ยงั มีควำมคลุมเครื อเช่นนี้
จึงเป็ นกำรทำลำยควำมมัน่ คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ นอกจำกนี้ มำตรำ ๘ ของพระรำชกำหนด
ฉบับนี้ ให้อำนำจธนำคำรแห่ งประเทศไทยสำมำรถเรี ยกให้สถำบันกำรเงินต่ำง ๆ นำส่ งเงินเพื่อนำไป
ชำระคืนต้นเงินกูห้ รื อดอกเบี้ยของกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน เมื่อพิจำรณำ
หลักเกณฑ์ตำมมำตรำ ๘ แล้ว พบว่ำก่อให้เกิดผลกระทบต่อควำมมัน่ คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ
กล่ำวคือ เมื่อธนำคำรแห่ งประเทศไทยเรี ยกเก็บเงินนำส่ งจำกสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ เพิ่มเติม นอกเหนื อ
จำกอัตรำที่กฎหมำยกำหนดให้สถำบันกำรเงินนำส่ งเข้ำกองทุนคุม้ ครองเงินฝำกแล้ว สถำบันกำรเงินต่ำง ๆ
ก็จะผลักภำระในเงิ นจำนวนดังกล่ำวไปยังประชำชนเจ้ำของบัญชี เงิ นฝำกให้เป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่อไป
ทำให้ประชำชนมีค่ำใช้จ่ำยในกำรทำธุรกรรมกับธนำคำรสู งขึ้น ในทำงกลับกัน อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก
ของธนำคำรก็จะลดต่ำลง ไม่อำจจูงใจให้ประชำชนออมเงินกับทำงธนำคำรเพิ่มมำกขึ้นได้ ทำให้ตวั เลข
เงินออมของประเทศลดน้อยลงไปอีก ซึ่งกำรที่ประเทศมีตวั เลขเงินออมอยูใ่ นระดับต่ำนั้น ย่อมส่ งผลต่อ
ควำมเชื่ อ มั่น ของนั ก ลงทุ น ต่ ำ งชำติ ใ นกำรตัด สิ น ใจเข้ำ มำลงทุ น ในประเทศน้ อ ยลงตำมไปด้ว ย
จึ งเห็ นได้ว่ ำ มำตรกำรดังกล่ ำวนี้ กระทบต่ อควำมมั่นคงทำงกำรเงิ นของประเทศ และกำรที่ รั ฐบำล
กล่ำวอ้ำงว่ำ ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรตรำพระรำชกำหนดฉบับนี้ จะทำให้รัฐบำลประหยัดงบกำรจ่ำยดอกเบี้ย
ประมำณ ๖๐,๐๐๐ ถึง ๗๐,๐๐๐ ล้ำนบำทต่ อปี ของงบประมำณรำยจ่ ำยทั้งหมดของปี นั้น ในส่ วนนี้
ข้อเท็จจริ งก็ปรำกฏชัดเจนแล้วว่ำรัฐบำลได้ต้ งั งบประมำณเพื่อชำระดอกเบี้ยในส่ วนหนี้ ของกองทุนเพื่อ
กำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
ซึ่งไม่สำมำรถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

-๕๒.๒ กำรตรำพระรำชกำหนดปรับปรุ งกำรบริ หำรหนี้เงินกูท้ ี่กระทรวงกำรคลังกูเ้ พื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กระทำในกรณี ฉุกเฉิ นที่ มี
ควำมจำเป็ นรี บด่วนอันมิอำจจะหลีกเลี่ยงได้ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคสอง กล่ำวคือ ปรำกฏ
ข้อเท็จจริ งว่ำ ในขณะที่มีกำรตรำพระรำชกำหนดฉบับนี้ อัตรำหนี้ สำธำรณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภำยในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) อยู่ที่ร้อยละ ๔๑.๖๖ ณ เดือนธันวำคม ๒๕๕๔ ซึ่ ง
เมื่ อพิจำรณำถึงกรอบทำงกำรคลังที่ ถูกกำหนดโดยกระทรวงกำรคลัง มี หลักสำคัญในกำรกูย้ ืมเงิ นของ
ประเทศว่ำ อัตรำหนี้สำธำรณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) จะต้องไม่เกินร้อยละ ๖๐
ฉะนั้น จึ งเห็ นได้ว่ำ ยังมี กรอบที่ รัฐบำลสำมำรถกูเ้ งินได้อีกร้ อยละ ๒๐ ของอัตรำหนี้ สำธำรณะต่อ
ผลิ ตภัณฑ์ม วลรวมภำยในประเทศ โดยมูลค่ ำผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ ณ ปั จ จุ บันอยู่ที่
ประมำณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท แม้ไม่มีกำรปรับปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงินกูข้ องกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟู
และพัฒ นำระบบสถำบันกำรเงิ น เพื่ อให้ไปอยู่ใ นควำมดูแ ลของธนำคำรแห่ ง ประเทศไทย รั ฐ บำล
สำมำรถกูเ้ งินตำมจำนวนที่ ตอ้ งกำรคื อ ๓๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำทได้ โดยที่ไม่กระทบต่อควำมเชื่ อมัน่ ใน
ตลำดเงินตลำดทุน หรื อควำมมัน่ คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ และกำรที่รัฐบำลกล่ำวอ้ำงในขณะที่
ตรำพระรำชกำหนดฉบับนี้วำ่ ภำระหนี้ต่องบประมำณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อยูท่ ี่ร้อยละ ๑๒ โดยที่กรอบควำม
ยัง่ ยืนทำงกำรคลังนั้นมีหลักเกณฑ์วำ่ ภำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับชำระหนี้สำธำรณะต่องบประมำณ
รำยจ่ำยจะต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ข้อเท็จจริ งในส่ วนนี้ ปรำกฏชัดว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ งรัฐบำลเป็ นผูจ้ ดั ทำนั้น รัฐบำลได้จดั สรรเงินเพื่อกำรชำระหนี้
กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ไว้เป็ นจำนวนเงินประมำณ ๒๒๒,๐๙๘.๓ ล้ำนบำท
ต่ อ งบประมำณรำยจ่ ำ ยประมำณ ๒,๓๘๐,๐๐๐ ล้ำนบำท คิ ดเป็ นภำระหนี้ ต่ องบประมำณประจ ำปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ร้ อยละ ๙.๓๓ ไว้แล้ว และมิ ใช่ ร้อยละ ๑๒ ตำมที่ คณะรัฐมนตรี กล่ำวอ้ำงแต่อย่ำงใด
เมื่ อข้อเท็จจริ งปรำกฏว่ำภำระหนี้ สำธำรณะต่องบประมำณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่ที่อตั รำเพียงร้ อยละ
๙.๓๓ เท่ำนั้น จึงเห็นได้ว่ำ เหตุผลควำมจำเป็ นเร่ งด่วนที่รัฐบำลใช้กล่ำวอ้ำงเป็ นเงื่อนไขในกำรตรำ
พระรำชกำหนดฉบับนี้ไม่มีอยูอ่ ีกต่อไป ดังนั้น กำรตรำพระรำชกำหนดนี้ มิได้ทำให้อตั รำหนี้ สำธำรณะ
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ลดลงแต่อย่ำงใด เพรำะมีผลเพียงเปลี่ยนตัวผูร้ ับผิดชอบใน
กำรชำระคื นต้นเงิ นกู้ ดอกเบี้ ยเงินกู้ และกำรบริ หำรจัดกำรหนี้ สำธำรณะ จำกกระทรวงกำรคลังมำเป็ น

-๖ธนำคำรแห่ งประเทศไทยเท่ำนั้น และไม่ว่ำหนี้ ดงั กล่ำวจะเป็ นหนี้ ของกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำ
ระบบสถำบันกำรเงิ น หนี้ ของกระทรวงกำรคลัง หรื อหนี้ ของธนำคำรแห่ งประเทศไทย ก็มิได้ทำให้หนี้
ดังกล่ ำวพ้นสภำพจำกกำรเป็ นหนี้ สำธำรณะแต่ อย่ำงใด เมื่ อ เป็ นเช่ น นี้ แล้ว อัต รำหนี้ สำธำรณะต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) จึ งยังคงอยู่ในอัตรำเดิ ม ฉะนั้น กำรตรำพระรำชกำหนด
ฉบับนี้ จึง ไม่ มี ประโยชน์และไม่ อำจทำให้อตั รำหนี้ สำธำรณะต่ อผลิ ตภัณฑ์ม วลรวมภำยในประเทศ
(GDP) ลดลงดังที่รัฐบำลกล่ำวอ้ำงได้
คำร้องที่สอง (เรื่ องพิจำรณำที่ ๗/๒๕๕๕)
คณะสมำชิกวุฒิสภำผูเ้ สนอควำมเห็นต่อผูร้ ้องที่ ๒ จำนวน ๖๘ คน เห็นว่ำ พระรำชกำหนด
ปรั บปรุ ง กำรบริ หำรหนี้ เงิ นกูท้ ี่ กระทรวงกำรคลังกูเ้ พื่อช่ วยเหลื อกองทุ นเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบ
สถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่เป็ นไปตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคสอง ทั้งนี้ โดยมีเหตุผลที่
แตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรผูเ้ สนอควำมเห็นต่อผูร้ ้องที่ ๑ สรุ ปได้ดงั นี้
๑. ควำมรุ นแรงของปั ญ หำกำรเกิ ด อุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ นในประเทศไทยในปี ๒๕๕๔
เมื่อเปรี ยบเทียบกับควำมรุ นแรงของปั ญหำกำรเกิดอุทกภัยในปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๓๘ ไม่ได้มีขอ้
แตกต่ำงกันมำก ซึ่งในอดีตคณะรัฐมนตรี ที่บริ หำรรำชกำรแผ่นดินในแต่ละช่วงเวลำดังกล่ำวมิได้มีควำม
จำเป็ นต้องดำเนินกำรให้มีกำรตรำพระรำชกำหนดเพื่อปรับปรุ งกำรบริ หำรหนี้เฉพำะรำย ดังเช่นกำรตรำ
พระรำชกำหนดฉบับนี้เพื่อให้มีงบประมำณรำยจ่ำยไปสมทบกับเงินอื่นที่จะนำไปใช้ในกำรบูรณะ ฟื้ นฟู
และพัฒนำประเทศแต่ประกำรใด
๒. หำกคณะรั ฐ มนตรี มี ค วำมจ ำเป็ นต้อ งใช้ง บประมำณในกำรก่ อ สร้ ำ งและซ่ อ มแซม
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรอย่ำงเร่ งด่วนจริ ง คณะรัฐมนตรี ไม่ควรปรับลด
งบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของกระทรวง ทบวง และกรมต่ ำ ง ๆ
เป็ นจำนวนเงิน ๔๓,๔๒๙ ล้ำนบำท เหตุผลที่คณะกรรมำธิ กำรวิสำมัญของสภำผูแ้ ทนรำษฎรได้ปรั บลด
งบประมำณ จำนวน ๔๓,๔๒๙ ล้ำนบำท ได้พิจำรณำจำกเป้ ำหมำยผลกำรดำเนิ นงำน ดังนี้ (๑) โครงกำร
ที่ไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ปัจจุบนั หรื อโครงกำรที่ มีกำรดำเนิ นกำรไปแล้ว โดยใช้จ่ำยจำกกำรโอน
เปลี่ ยนแปลงงบประมำณ หรื อกำรปรั บแผนกำรปฏิ บัติ งำนและแผนกำรใช้จ่ ำยงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (๒) โครงกำรที่ มี เป้ ำหมำยกำรดำเนิ นงำนที่ ไม่ ชัดเจน มี ควำมจำเป็ นน้อย

-๗มีค่ำใช้จ่ำยไม่ประหยัด เพื่อให้ปรับเปลี่ยนวิธีกำรดำเนิ นงำนให้เกิดควำมประหยัด โดยยังคงเป้ ำหมำยเดิม
ไว้ได้ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึ กอบรมสัมมนำ กำรจ้ำงเหมำบริ กำร ค่ำจ้ำงที่ปรึ กษำ และกำรวิจยั เป็ นต้น
(๓) โครงกำรที่มีผลกำรดำเนิ นงำนที่ล่ำช้ำกว่ำที่กำหนดไว้ คำดว่ำไม่สำมำรถใช้จ่ำยได้ทนั ในปี งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ (๔) รำยกำรงบประมำณต่ ำง ๆ ที่ สำมำรถประหยัดได้ เช่ น กำรปรั บรำคำครุ ภัณฑ์
บำงประเภทลงมำตำมรำคำตลำดที่ มีแ นวโน้มลดลง (๕) โครงกำรที่ สำมำรถใช้เ งิ นจำกแหล่ง อื่ น
นอกเหนือจำกเงินงบประมำณ อีกทั้งได้มีกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยไว้ในร่ ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รั ฐสภำได้ให้ควำมเห็ นชอบแล้ว อยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำร
ประกำศใช้บงั คับเป็ นจำนวนเงิน ๒,๓๘๐,๐๐๐ ล้ำนบำท โดยมีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยงบกลำง
ในควำมควบคุมของกระทรวงกำรคลังและสำนักงบประมำณในส่ วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรเยียวยำ ฟื้ นฟู
และป้ องกันควำมเสี ยหำยจำกอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำรเป็ นจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ล้ำนบำท และในส่ วนของ
เงิ นส ำรองจ่ ำ ยเพื่อ กรณี ฉุก เฉิ น หรื อ จำเป็ นอี ก เป็ นจำนวน ๖๖,๐๐๐ ล้ำ นบำท นอกจำกนี้ ย งั มี ก ำร
ตั้ง งบประมำณตำมแผนงำนจัดกำรทรั พยำกรน้ ำ แผนงำนป้ องกัน เตื อนภัย แก้ไขและฟื้ นฟูควำม
เสี ยหำยจำกภัยพิบตั ิ แผนงำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และแผนงำนตลอดจนโครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบูรณะและฟื้ นฟูประเทศที่ได้รับควำมเสี ยหำยจำกปั ญหำอุทกภัย และกำรลงทุนหรื อกำรก่อสร้ำง
โครงสร้ ำงพื้นฐำนที่ สำคัญของประเทศตำมที่ ได้มีกำรตั้ง งบประมำณไว้ในงบประมำณรำยจ่ ำยของ
กระทรวง ทบวง กรมต่ำง ๆ อีกเป็ นจำนวนมำก
๓. คณะรั ฐ มนตรี จะได้ง บประมำณจำกกำรตรำพระรำชก ำหนดฉบับอื่ น ๆ อี ก ๓ ฉบับ
อันประกอบด้วย พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำ
และสร้ ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ มำตรำ ๓ บัญญัติให้อำนำจกระทรวงกำรคลังโดยอนุ ม ั ติ
คณะรัฐมนตรี มีอำนำจกูเ้ งินในนำมรัฐบำลแห่ งรำชอำณำจักรไทย เพื่อใช้จ่ำยในกำรวำงระบบบริ หำร
จัดกำรน้ ำและสร้ ำงอนำคตประเทศ เป็ นจำนวนเงิ น ๓๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำท พระรำชกำหนดกองทุน
ส่ งเสริ มกำรประกันภัยพิบตั ิ พ.ศ. ๒๕๕๕ มำตรำ ๔ ประกอบมำตรำ ๑๓ บัญญัติให้มีกำรจัดตั้ง
กองทุนส่ งเสริ มกำรประกันภัยพิบตั ิในกระทรวงกำรคลัง และให้อำนำจกระทรวงกำรคลังโดยอนุ มตั ิ
คณะรั ฐมนตรี กูเ้ งิ นในนำมรั ฐบำลแห่ งรำชอำณำจักรไทย เพื่อนำส่ งเข้ำกองทุนดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงิ น
๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำท และพระรำชกำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิ นแก่ผูท้ ี่ได้รับควำมเสี ยหำย

-๘จำกอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ มำตรำ ๔ ประกอบมำตรำ ๕ บัญญัติให้ธนำคำรแห่ งประเทศไทยและ
สถำบันกำรเงินร่ วมกันดำเนิ นกำรเพื่อให้มีกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผทู้ ี่ได้รับควำมเสี ยหำย
จำกอุทกภัย ภำยในวงเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท ซึ่ งจำนวนงบประมำณตำมพระรำชกำหนด
ทั้งสำมฉบับมีจำนวนมหำศำล ย่อมเป็ นเครื่ องบ่งชี้ หรื อแสดงให้เห็นว่ำคณะรัฐมนตรี มีวงเงินงบประมำณ
ในกำรดำเนิ นกำรที่จะใช้จ่ำยหรื อใช้จ่ำยไปพลำงก่อนในกิจกำรดังกล่ำว และไม่มีกรณี ฉุกเฉิ นที่มีควำม
จำเป็ นรี บด่วนอันมิอำจจะหลีกเลี่ยงได้ จนกระทัง่ ต้องรี บเร่ งดำเนินกำรให้มีกำรตรำพระรำชกำหนดฉบับนี้
๔. คณะรั ฐ มนตรี มี เวลำเพียงพอที่ จะเสนอแนวทำงในกำรปรั บปรุ ง กำรบริ หำรหนี้ เงิ นกู้ ฯ
ในรู ปแบบของกำรเสนอเป็ นร่ ำงพระรำชบัญญัติต่อรั ฐ สภำ เพื่อให้รั ฐ สภำดำเนิ นกำรพิจำรณำและ
ให้ควำมเห็นชอบกับร่ ำงพระรำชบัญญัติที่มีกำรเสนอมำนั้นให้ทนั กับกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ เนื่องจำกปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่ำงสมัยประชุมสำมัญนิติบญ
ั ญัติของรัฐสภำ
ประกอบกับพระรำชกำหนดฉบับนี้ มีหลักกำรจำนวนเพียง ๑๓ มำตรำเท่ำนั้น อีกทั้งรัฐบำลปั จจุบนั
ยังมีเสี ยงสนับสนุนจำกสมำชิ กสภำผูแ้ ทนรำษฎรด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกในสภำผูแ้ ทนรำษฎร ดังนั้น
กำรที่จะเสนอเป็ นร่ ำงพระรำชบัญญัติต่อรัฐสภำ เพื่อให้รัฐสภำอนุมตั ิเป็ นกฎหมำยจึงย่อมสำมำรถกระทำได้
โดยตลอด และไม่มีสภำพปัญหำและอุปสรรคข้อขัดข้องแต่อย่ำงใด
๕. กำรตรำพระรำชก ำหนดฉบับ นี้ มิ ไ ด้มี ผ ลเป็ นกำรบริ หำรจัด กำรกำรช ำระหนี้ เงิ น กู้
ที่กระทรวงกำรคลังกูเ้ พื่อช่ วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินได้ท้ งั ระบบ
เนื่องจำกพระรำชกำหนดฉบับนี้ มิได้มีกำรกำหนดมำตรกำรในกำรจัดหำรำยได้ของกองทุนดังกล่ำวเพื่อ
กำรชำระหนี้ ตน้ เงินกูใ้ นส่ วนนี้ อย่ำงเป็ นรู ปธรรมให้มีควำมชัดเจนแต่อย่ำงใด ทั้งนี้ ตำมที่บญ
ั ญัติไว้ใน
พระรำชกำหนดปรับปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงินกูท้ ี่กระทรวงกำรคลังกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟู
และพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ มำตรำ ๔ และมำตรำ ๗ ซึ่งมำตรกำรในกำรชำระหนี้
เงิ นกูน้ อกจำกไม่ชัดเจนแล้วยังมี ผลเป็ นกำรบัน่ ทอนควำมน่ ำเชื่ อถือและเสถียรภำพของธนำคำรแห่ ง
ประเทศไทยในกำรต้องตกอยูภ่ ำยใต้กำรกำกับโดยปริ ยำยของกระทรวงกำรคลัง และต้องทำหน้ำที่เป็ น
ผูต้ ิ ดตำมเรี ยกเก็บเงินจำกสถำบันกำรเงิ นตำมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๘ แห่ งพระรำชกำหนดฉบับนี้
ทั้งยังจะส่ งผลกระทบต่อเสถียรภำพทำงกำรเงินกำรคลังของประเทศในส่ วนรำยได้ของรัฐบำลและเงิน
ในบัญชีสำรองโดยตรงอีกด้วย

-๙ผูร้ ้องที่ ๑ และผูร้ ้องที่ ๒ ได้ตรวจสอบลำยมือชื่อของผูเ้ สนอคำร้องของแต่ละสภำแล้วเห็นว่ำ
มีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่ งในห้ำของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยูข่ องแต่ละสภำ กรณี จึงเป็ นไปตำม
บทบัญญัติข องรั ฐธรรมนู ญ มำตรำ ๑๘๕ วรรคหนึ่ ง ผูร้ ้ องทั้งสองจึ ง ส่ งควำมเห็ นดังกล่ำวเพื่อให้
ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัย
ประเด็นเบื้องต้นที่ศำลต้องพิจำรณำวินิจฉัยมีวำ่ ศำลรัฐธรรมนูญมีอำนำจรับคำร้องไว้พิจำรณำ
วินิจฉัยได้ หรื อไม่
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎร จำนวน ๑๑๗ คน ซึ่ งเป็ นจำนวนไม่น้อยกว่ำ
หนึ่ งในห้ำของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยูข่ องสภำผูแ้ ทนรำษฎร เข้ำชื่อเสนอควำมเห็นต่อผูร้ ้องที่ ๑
ว่ำ พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และพระรำชกำหนดปรั บปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงิ นกูท้ ี่กระทรวงกำรคลังกูเ้ พื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นไปตำมรัฐธรรมนูญ
มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่ งและวรรคสอง หรื อไม่ และสมำชิกวุฒิสภำ จำนวน ๖๘ คน ซึ่ งเป็ นจำนวน
ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในห้ำของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยูข่ องวุฒิสภำ เข้ำชื่อเสนอควำมเห็นต่อผูร้ ้องที่ ๒
ว่ำ พระรำชกำหนดปรับปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงิ นกูท้ ี่ กระทรวงกำรคลังกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำร
ฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นไปตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคสอง
หรื อไม่ และผูร้ ้องทั้งสองส่งควำมเห็นดังกล่ำวเพื่อให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัย กรณี เป็ นไปตำม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๕ ศำลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสัง่ รับคำร้องทั้งสองไว้พิจำรณำวินิจฉัย
โดยให้รวมพิจำรณำและวินิจฉัยไปในครำวเดียวกัน
ศำลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ น ำยกรณ์ จำติ ก วณิ ช ในฐำนะผู้แ ทนผู้เ สนอควำมเห็ น ของสมำชิ ก
สภำผูแ้ ทนรำษฎร นำยคำนูณ สิ ทธิ สมำน ในฐำนะผูแ้ ทนผูเ้ สนอควำมเห็นของสมำชิ กวุฒิสภำ และ
นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะผูแ้ ทนคณะรัฐมนตรี จัดทำคำชี้แจงหรื อเสนอควำมเห็นเพิ่มเติมเป็ นหนังสื อส่ ง
ศำลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งให้โอกำสเข้ำชี้แจงด้วยวำจำเพิ่มเติมต่อศำลรัฐธรรมนูญ
นำยกรณ์ จำติกวณิ ช สมำชิ กสภำผูแ้ ทนรำษฎร ผูแ้ ทนผูเ้ สนอควำมเห็นต่อผูร้ ้องที่ ๑ ได้ยื่น
หนังสื อแสดงควำมเห็นเพิม่ เติมต่อศำล ลงวันที่ ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ สรุ ปควำมได้วำ่

- ๑๐ ๑. กำรตรำพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำ
และสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กระทำเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษำควำมมัน่ คงในทำง
เศรษฐกิจของประเทศตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่ง โดยให้เหตุผลว่ำ สภำวะทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยอยู่ในสภำวะที่ ดี มิ ไ ด้อยู่ในภำวะวิกฤตเหมื อนกับ ช่ วงปี ๒๕๕๑ ถึ ง ปี ๒๕๕๒
แต่อย่ำงใด ดังจะเห็ นได้จำกข้อมูลของหลำยหน่ วยงำนที่ ยืนยันตรงกันว่ำ เสถียรภำพทำงเศรษฐกิ จ
ภำยในและภำยนอกประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจำกนี้ จำนวนผูว้ ่ำงงำนในเดื อนธันวำคม ๒๕๕๔
มีจำนวนประมำณ ๑๗๒,๐๐๐ คน ซึ่ งลดลงจำกช่วงเวลำเดียวกันในปี ๒๕๕๓ เป็ นจำนวนประมำณ
๙๖,๐๐๐ คน อันเป็ นจำนวนผูว้ ่ำงงำนที่ แตกต่ ำงกับช่ วงรั ฐบำลนำยอภิ สิทธิ์ เวชชำชี วะ ค่ อนข้ำงมำก
จึงเห็นว่ำ ไม่มีขอ้ เท็จจริ งใด ๆ อันเป็ นเงื่อนไขให้รัฐบำลนำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่ำวอ้ำงได้เลยว่ำ
จำเป็ นต้องตรำพระรำชกำหนดฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษำควำมมัน่ คงในทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่ง เพรำะเศรษฐกิจของประเทศอยูใ่ นสภำวะที่มนั่ คงมำก
๒. กำรตรำพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำ
และสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กระทำในกรณี ฉุกเฉิ นที่มีควำมจำเป็ น รี บด่วนอันมิอำจจะ
หลี กเลี่ ยงได้ ตำมรั ฐธรรมนู ญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคสอง เพรำะรั ฐบำลนำงสำวยิ่ งลักษณ์ ชิ น วัต ร
ตั้งงบประมำณขำดดุลไว้ที่ ๔๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท แต่กรอบกำรกูเ้ งินตำมพระรำชบัญญัติกำรบริ หำรหนี้
สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐบำลมีอำนำจกูเ้ งินได้ ๕๑๓,๐๐๐ ล้ำนบำท ซึ่ งหมำยควำมว่ำถ้ำรัฐบำล
กู้เงิ นเต็ม จำนวนตำมกรอบที่ กฎหมำยกำหนด รั ฐ บำลยัง คงมี เงิ น เหลื อที่ สำมำรถนำไปใช้ได้อีกถึ ง
๑๑๓,๐๐๐ ล้ำ นบำท อี ก ทั้ ง สภำวะเศรษฐกิ จ ในขณะที่ มี ก ำรตรำพระรำชก ำหนดให้ อ ำนำจ
กระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
ประมำณกำรเศรษฐกิ จ ในปี ๒๕๕๕ ปรำกฏชัด ว่ ำ มิ ไ ด้อ ยู่ใ นขั้น วิ ก ฤต หำกแต่ อ ยู่ใ นระดับ ที่ มี
เสถี ยรภำพ และหำกพิจำรณำแผนกำรใช้จ่ำยเงิ นตำมพระรำชกำหนดทั้ง สองฉบับ พบว่ำ รั ฐ บำล
นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มิได้นำเงินจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำท ตำมที่ได้กมู้ ำใช้ในแผนเร่ งด่วน
หำกแต่นำเงินมำใช้ในแผนระยะยำว และมิได้มีแผนงำนโครงกำรรับรองที่ชดั เจนแต่อย่ำงใด
๓. กำรตรำพระรำชกำหนดปรับปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงินกูท้ ี่กระทรวงกำรคลังกูเ้ พื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิ น พ.ศ. ๒๕๕๕ และกำรตรำพระรำชกำหนด

- ๑๑ ให้ อ ำนำจกระทรวงกำรคลัง กู้เ งิ น เพื่ อ กำรวำงระบบบริ ห ำรจัด กำรน้ ำและสร้ ำ งอนำคตประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของรั ฐบำลเป็ นกำรทำลำยควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิ จของประเทศอย่ำงร้ ำยแรง ขัดต่อ
รั ฐธรรมนู ญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่ ง อย่ำงชัดเจน รั ฐ บำลมี เจตนำหลี กเลี่ ย งกำรตรวจสอบของ
ประชำชนซึ่ ง เป็ นเจ้ำของอ ำนำจที่ แ ท้จ ริ ง โดยกำรแอบอ้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิ จของประเทศ
ทั้ง ๆ ที่ รั ฐ บำลมี เ สี ย งข้ำ งมำกในสภำผู้แ ทนรำษฎรสำมำรถผ่ ำ นกฎหมำยกำรเงิ น ในรู ป แบบ
พระรำชบัญญัติได้ง่ำย กำรใช้เงิ นทุนเพื่อสร้ ำงอนำคตประเทศในระยะยำวตำมที่ปรำกฏชื่ อของพระรำช
กำหนดฉบับนี้ รัฐบำลพึงจัดทำเป็ นพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ให้ถูกต้อง แต่กลับใช้
ช่องทำงหลบเลี่ยงกำรตรวจสอบ ซึ่ งจะเป็ นกำรเปิ ดช่องทำงในรัฐบำลชุดต่อ ๆ ไปอ้ำงควำมมัน่ คงทำง
เศรษฐกิจของประเทศกูย้ ืมเงินเพื่อใช้จ่ำยโดยไม่ผ่ำนระบบรัฐสภำ และเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้ทุจริ ตได้
โดยง่ำย
ในกำรนี้ นำยกรณ์ จำติ กวณิ ช ผูแ้ ทนผูเ้ สนอควำมเห็ นต่ อผูร้ ้ องที่ ๑ ได้อ ้ำงบันทึ กถ้อยค ำ
เพื่อยืนยันข้อเท็จจริ งและควำมเห็นของนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชี วะ และนำยปรำโมทย์ ไม้กลัด ซึ่ งสรุ ปได้ว่ำ
นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ เห็นว่ำ กำรตรำพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำง
ระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กระทำเพื่อประโยชน์ในอันที่จะ
รักษำควำมมัน่ คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ ในกรณี ฉุกเฉิ นที่มีควำมจำเป็ นรี บด่วนอันมิอำจจะหลีกเลี่ยงได้
ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แต่อย่ำงใด โดยให้เหตุผลประกอบทำนองเดียวกัน
กับนำยกรณ์ จำติกวณิ ช ผูแ้ ทนผูเ้ สนอควำมเห็น ส่วนนำยปรำโมทย์ ไม้กลัด เห็นว่ำ กำรตรำพระรำช
กำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕ สื บเนื่ องมำจำกคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ เพื่อวำงระบบบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ (กยน.)
เสนอร่ ำงแผนปฏิบตั ิกำรบรรเทำอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มแม่น้ ำแบบบูรณำกำรและยัง่ ยืน (กรณี ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ)
วงเงิ นประมำณ ๓๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท และเห็ นชอบหลักกำรสำหรั บแผนโครงกำรอี ก ๑๗ ลุ่ม น้ ำ
วงเงิน ๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำท รวมเป็ นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำท และได้เสนอแผนและกรอบวงเงินดังกล่ำว
ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์เพื่อกำรฟื้ นฟูและสร้ำงอนำคตประเทศ (กยอ.) ซึ่ งได้จดั สรรเงินเป็ น ๓ ส่ วน
คือ กำรลงทุนตำมแผนปฏิบตั ิกำรบรรเทำอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ ๘ ลุ่มน้ ำ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท
กำรลงทุนตำมแผนปฏิบตั ิกำรบรรเทำอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ ำอีก ๑๗ ลุ่มน้ ำ วงเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้ำนบำท

- ๑๒ และกำรลงทุ นตำมยุทธศำสตร์ เ พื่ อ กำรฟื้ นฟูแ ละสร้ ำงอนำคตประเทศ วงเงิ น ๑๐,๐๐๐ ล้ำนบำท
กำรกู้เ งิ น ตำมพระรำชก ำหนดดัง กล่ ำ วจึ ง เกิ ด ขึ้ นและเป็ นไปตำมแผนของ กยน. ซึ่ งเห็ น ได้ว่ ำ
กำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมของรัฐบำลยังไม่มีแผนที่ชดั เจน ทั้งเรื่ องยุทธศำสตร์ และรำยละเอียดในกำรแก้ไข
ปั ญหำ กำรตรำพระรำชกำหนดดังกล่ำวจึงไม่อำจแก้ไขปั ญหำได้ ทั้งแผนปฏิบตั ิกำรบรรเทำอุทกภัยใน
พื้นที่ลุ่มแม่น้ ำแบบบูรณำกำรและยัง่ ยืน (กรณี ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ) เป็ นโครงกำรในระยะยำว เมื่อรัฐบำล
ไม่มีแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่ชดั เจนก็ยอ่ มไม่อำจกูเ้ งินมำใช้จ่ำยได้ทนั ที
นำยคำนูณ สิ ทธิ สมำน สมำชิกวุฒิสภำ ผูแ้ ทนผูเ้ สนอควำมเห็นต่อผูร้ ้องที่ ๒ ได้ยื่นหนังสื อ
แสดงควำมเห็นเพิ่มเติมต่อศำล ลงวันที่ ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ โดยได้ขอแก้ไขเหตุผลและจำนวน
ตัวเลขข้อมูลบำงประกำร ปรำกฏตำมเหตุผลของคณะผูเ้ สนอควำมเห็นต่อผูร้ ้องที่ ๒ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓
นำงสำวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะผูแ้ ทนคณะรัฐมนตรี ได้ยื่นคำชี้แจงต่อศำล
ลงวันที่ ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ สรุ ปควำมได้วำ่
๑. พระรำชกำหนดทั้ง ๔ ฉบับ ได้แก่ พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อ
กำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ พระรำชกำหนดกองทุนส่ งเสริ ม
กำรประกันภัยพิบตั ิ พ.ศ. ๒๕๕๕ พระรำชกำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผทู้ ี่ได้รับควำม
เสี ยหำยจำกอุ ท กภั ย พ.ศ. ๒๕๕๕ และพระรำชก ำหนดปรั บ ปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงิ น กู้ ที่
กระทรวงกำรคลังกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕
ตรำขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์และควำมจำเป็ นในกำรใช้บงั คับร่ วมกันและเกี่ยวโยงซึ่ งกันและกัน เนื่ องจำก
ในปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยได้เกิ ด วิ ก ฤตอุ ท กภัย ร้ ำ ยแรงขึ้ น หลำยครั้ งในหลำยพื้น ที่ ข องประเทศ
ซึ่ ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ก ว่ำ ๖๒ จัง หวัด รวมทั้ง กรุ ง เทพมหำนครและปริ ม ณฑล เกิ ด ผลกระทบต่ อ
ประชำชนประมำณ ๒.๖ ล้ำนครั วเรื อน สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิ จและสัง คม
แห่ งชำติได้รำยงำนว่ำ ธนำคำรโลกได้ประเมิ นควำมเสี ยหำยเป็ นมูลค่ำสู งถึง ๑,๔๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท
และควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นทำให้มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ปรับตัวลดลงร้อยละ ๒.๓
ซึ่งจะมีผลทำให้ในปี ๒๕๕๕ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ขยำยตัวได้เพียงร้อยละ ๑.๕
หรื อต่ำกว่ำ จำกเดิมที่เคยประมำณกำรไว้ที่ร้อยละ ๔

- ๑๓ รั ฐ บำลได้ ผ ลัก ดั น และเร่ งด ำเนิ น กำรแก้ปั ญ หำอย่ ำ งเต็ ม ควำมสำมำรถในทุ ก วิ ถี ท ำง
แต่ ม ำตรกำรต่ ำ ง ๆ ที่ ไ ด้ด ำเนิ น กำรไปแล้ว ยัง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ กำรฟื้ นฟู แ ละเยี ย วยำควำมเสี ย หำย
ทั้งทรั พย์สินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมี ควำมจำเป็ นต้องเร่ งสร้ำง
ควำมเชื่อมัน่ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และจัดให้มีมำตรกำรทำงกำรเงินที่เพียงพอต่อกำรป้ องกัน
และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นและที่อำจเกิดขึ้นต่อไปในอนำคตอันใกล้
ดังนั้น กำรฟื้ นฟูเศรษฐกิจในช่วงต้นปี ๒๕๕๕ จึงจำเป็ นต้องมีกำรเตรี ยมกำรด้ำนกำรเงินเพื่อ
กำรลงทุนวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และสร้ำงอนำคตประเทศ เพื่อสร้ำงควำม
มัน่ ใจแก่ประชำชนและนักลงทุนอย่ำงเร่ งด่วน ด้วยเหตุน้ ีคณะรัฐมนตรี จึงเห็นว่ำ มีควำมจำเป็ นที่จะต้อง
แก้ไ ขปั ญ หำที่ เ กิ ดขึ้ น ทั้ง ในกำรประกัน ภัย ควำมต้อ งกำรสิ นเชื่ อ กำรจัด กำรระบบบริ หำรจัดกำร
ทรั พ ยำกรน้ ำและสร้ ำ งอนำคตของประเทศทั้ ง ระบบอย่ ำ งบู ร ณำกำรทั้ ง ระยะสั้ นและระยะยำว
และกำรบริ หำรจัดกำรหนี้ ข องประเทศในลักษณะที่ เป็ นกำรแก้ไขปั ญหำอย่ำงยัง่ ยืนและเป็ นระบบ
โดยต้องดำเนิ นกำรทันที และพร้ อมกันจึ งจะก่อให้เกิ ดควำมปลอดภัยของประชำชนและควำมมัน่ คง
ทำงเศรษฐกิจของประเทศและสร้ำงควำมเชื่ อมัน่ ของนักลงทุนให้กลับคืนมำ ต้องใช้มำตรกำรในกำร
ตรำกฎหมำยที่มีควำมเกี่ยวโยงกันและประกำศใช้บงั คับพร้อมกัน จึงเป็ นเหตุผลที่ได้มีกำรตรำพระรำช
กำหนดทั้ง ๔ ฉบับดังกล่ำวในครำวเดียวกัน
๒. เหตุผลในกำรตรำพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำร
จัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ สรุ ปได้ดงั นี้
๒.๑ กำรเกิดมหำอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ ทำให้ประเทศไทยมีควำมจำเป็ นที่จะต้องมีกำรวำง
ระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตของประเทศ เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหำได้อย่ำงยัง่ ยืน ซึ่ งรัฐบำล
ได้วำงยุทธศำสตร์ กำรฟื้ นฟูและพัฒนำประเทศอย่ำงยัง่ ยืน รวมทั้งจัดทำแผนยุทธศำสตร์ เพื่อกำรฟื้ นฟู
และสร้ ำ งอนำคตประเทศ และเห็ น ว่ ำ กำรด ำเนิ น กำรตำมแผนยุ ท ธศำสตร์ ดัง กล่ ำ ว มี ว งเงิ น
ต้องใช้ดำเนิ นกำรจำนวนมำก และไม่อำจจัดทำในรู ปงบประมำณประจำปี ได้ ด้วยข้อจำกัดทำงงบประมำณ
และเงื่ อนเวลำของกำรจัดสรรงบประมำณ และคณะรั ฐมนตรี ได้มีมติ เห็ นชอบแผนปฏิ บัติกำรเพื่อ
บรรเทำปั ญหำอุทกภัยระยะเร่ งด่วน และยุทธศำสตร์ กำรบรรเทำอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ ำแบบบูรณำกำร
และยัง่ ยืน (กรณี ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ) ซึ่ งควำมจำเป็ นอย่ำงเร่ งด่วนที่ จะต้องมีเครื่ องมือทำงกฎหมำยเพื่อ

- ๑๔ เตรี ยมกำรทำงด้ำนกำรเงิ นเพื่อกำรลงทุนวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำ ฟื้ นฟูเศรษฐกิจ และสร้ำงอนำคต
ประเทศ จึงได้ให้มีกำรตรำพระรำชกำหนดฉบับดังกล่ำวขึ้น
๒.๒ พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำ
และสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีสำระสำคัญสรุ ปได้ดงั นี้
๑) ให้กระทรวงกำรคลังโดยอนุ มตั ิ คณะรัฐมนตรี มี อำนำจกูเ้ งิ นบำทหรื อเงิ นตรำ
ต่ำงประเทศในนำมรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทย เพื่อให้นำไปใช้จ่ำยในกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำ
และสร้ ำงอนำคตประเทศ วงเงิ นไม่เกิ น ๓๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำท และให้กระทำได้ภำยในกำหนดเวลำ
ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๖ โดยให้คณะรัฐมนตรี เสนอกรอบกำรใช้จ่ำยเงินกูต้ ำมพระรำชกำหนดนี้
ต่อรัฐสภำเพื่อทรำบก่อนเริ่ มดำเนินกำร
๒) เงินที่ได้จำกกำรกู้ ให้นำไปใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ในกำรกูโ้ ดยไม่ตอ้ งนำส่ งคลัง
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณและกฎหมำยว่ำด้วยเงิ นคงคลัง กระทรวงกำรคลังอำจนำเงิ น
ที่ได้จำกกำรกูไ้ ปให้กตู้ ่อแก่หน่วยงำนของรัฐ หน่ วยงำนในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รัฐวิสำหกิจ หรื อสถำบันกำรเงินภำครัฐตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริ หำรหนี้ สำธำรณะ เพื่อนำไปใช้จ่ำย
ในกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศก็ได้
๓) กำหนดให้วงเงิน กำรจัดกำร และวิธีกำรที่เกี่ยวกับกำรกูเ้ งินในแต่ละปี งบประมำณ
ให้เป็ นไปตำมที่คณะรัฐมนตรี อนุ มตั ิ และสำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรกูเ้ งินและกำรออกและจัดกำรตรำสำรหนี้
อำจจ่ำยจำกเงินที่ต้ งั ไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี หรื อเงินกูร้ ำยนั้นก็ได้
๔) กระทรวงกำรคลังต้องรำยงำนกำรกูเ้ งินที่กระทำในปี งบประมำณที่ ล่วงมำแล้ว
ให้รัฐสภำทรำบภำยในหกสิ บวัน นับแต่วนั สิ้ นปี งบประมำณ โดยต้องระบุรำยละเอียดของกำรกูเ้ งิ น
วัตถุประสงค์ของกำรใช้จ่ำยเงินกู้ รวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับหรื อคำดว่ำจะได้รับ
๕) กระทรวงกำรคลังโดยอนุ ม ัติคณะรั ฐมนตรี มี อำนำจปรั บโครงสร้ ำงหนี้ เงิ นกู้
โดยดำเนิ นกำรกูเ้ งินรำยใหม่เพื่อชำระหนี้ เดิม แปลงหนี้ ชำระหนี้ ก่อนถึงกำหนดชำระ ขยำยหรื อย่น
ระยะเวลำกำรชำระหนี้ ต่ออำยุ ซื้อคืน หรื อไถ่ถอนตรำสำรหนี้ของรัฐบำล หรื อทำธุ รกรรมทำงกำรเงินอื่น
ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้

- ๑๕ ๖) กำหนดให้กองทุนบริ หำรเงินกูเ้ พื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ สำธำรณะและพัฒนำ
ตลำดตรำสำรหนี้ ในประเทศ ทำหน้ำที่ บริ หำรเงิ นที่ ได้รับจำกกำรกูเ้ งิ นเพื่อปรั บโครงสร้ ำงหนี้ เงิ นกู้
ตำมที่บญั ญัติไว้ในพระรำชกำหนดนี้
๗) กำหนดให้สำนักงำนบริ หำรหนี้สำธำรณะ มีอำนำจหน้ำที่ดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำร
บริ หำรและจัดกำรกำรกูเ้ งิน กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ กำรชำระหนี้ และกำรอื่นใดที่เกี่ยวกับกำรกูเ้ งิน รวมทั้ง
ให้นำบทบัญญัติแห่ งกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริ หำรหนี้ สำธำรณะมำใช้บงั คับโดยอนุโลม สำหรับกรณี ที่ไม่มี
กำรบัญญัติไว้ในพระรำชกำหนดนี้
๒.๓ กำรตรำพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำร
จัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมัน่ คงทำง
เศรษฐกิ จของประเทศตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่ ง กล่ำวคือ กำรให้อำนำจกระทรวง
กำรคลังกูเ้ งินเพื่อใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นกำรเป็ นเครื่ องมือทำงกำรคลังซึ่ งกระทำโดยกำรตรำเป็ นกฎหมำย
ดังนั้น กำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตของประเทศ ย่อมสร้ำงควำมมัน่ ใจให้แก่ทุกฝ่ ำย
และเป็ นกำรป้ องกันภัยพิบตั ิที่จะเกิดขึ้นในอนำคต แม้จะมีกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยสำหรับกำรป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหำอุทกภัยไว้ในพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕
แต่ ก็ย งั ไม่ เ พีย งพอต่ อกำรดำเนิ น กำร และกำรดำเนิ น กำรดัง กล่ ำวมี วงเงิ น สู ง มำก ไม่ อ ำจตั้ง ไว้ใ น
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ เนื่ องจำกมีขอ้ จำกัดเกี่ยวกับวงเงิน
และเงื่อนเวลำ ดังนั้น จึงเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจของประเทศแล้ว
กำรตรำพระรำชกำหนดฉบับนี้ ได้กระทำในกรณี ฉุกเฉิ นที่มีควำมจำเป็ นรี บด่วนอันมิอำจจะ
หลีกเลี่ยงได้ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคสอง กล่ำวคือ กำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำ เป็ นกำร
ลงทุนในโครงกำรที่จะสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้แก่นำนำประเทศและสำธำรณชน ผูป้ ระกอบกำร และนักลงทุน
หำกดำเนิ นกำรล่ำช้ำย่อมทำให้ควำมเชื่ อมัน่ หำยไป ย่อมกระทบต่ อกำรย้ำยฐำนกำรผลิต ควำมเสี ยหำย
ก็ ยิ่ ง มำกเป็ นทวี คู ณ ทั้ง กำรด ำเนิ น กำรแผนยุท ธศำสตร์ เ พื่ อ กำรฟื้ นฟู แ ละสร้ ำ งอนำคตประเทศ
จำเป็ นต้องเริ่ มดำเนิ นกำรโดยด่วนภำยในหกเดื อนแรกของปี ๒๕๕๕ จึ งเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งดำเนิ นกำร
ให้เร็ วที่สุดเท่ำที่จะดำเนินกำรได้ ทั้งวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยตรงและเกิดควำมเสี ยหำยยิง่ กว่ำเหตุกำรณ์อื่นที่ผำ่ นมำ จึงเป็ นกรณี ที่ฉุกเฉิ นที่มีควำมจำเป็ นรี บด่วน

- ๑๖ อันมิ อำจจะหลีกเลี่ยงได้อย่ำงเห็ นได้ชดั ดังนั้น จึงจำเป็ นจะต้องตรำเป็ นพระรำชกำหนด เนื่ องจำก
กำรตรำกฎหมำยในรู ปแบบพระรำชบัญญัติมีข้ นั ตอนกำรดำเนินกำรหลำยขั้นตอน อำจทำให้ไม่สำมำรถ
แก้ไขปั ญหำและเตรี ย มพร้ อมสำหรั บอุทกภัย และภัย พิบัติที่กำลัง จะเกิ ดขึ้ น ได้อย่ำงทันท่ วงที และ
คณะรั ฐ มนตรี ก็ย งั คงมี ค วำมรั บ ผิ ดชอบต่ อรั ฐ สภำเพื่ อ เสนอพระรำชก ำหนดให้รั ฐ สภำอนุ ม ัติ ห รื อ
ไม่อนุมตั ิตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคสำม ดังนั้น กำรตรำพระรำชกำหนดนี้ จึงมิได้เป็ นกำร
หลีกเลี่ยงกำรตรวจสอบจำกฝ่ ำยนิติบญั ญัติแต่อย่ำงใด
๒.๔ สำหรั บ กรณี ที่ มี ผูเ้ สนอควำมเห็ นต่ อประธำนสภำผูแ้ ทนรำษฎรว่ำ สถำนกำรณ์
โดยรวมของประเทศยังไม่อยู่ในภำวะวิกฤตหรื อมีภยันตรำยที่จะอ้ำงควำมมัน่ คงในทำงเศรษฐกิ จได้
ยังไม่มีขอ้ เท็จจริ งใดที่แสดงให้เห็นว่ำเป็ นกรณี ฉุกเฉิ นที่มีควำมจำเป็ นรี บด่วนอันมิอำจจะหลีกเลี่ยงได้
เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจ นั้น เห็นว่ำ
๑) กำรประเมิ น ควำมเสี ย หำยในช่ ว งที่ มี ก ำรจัด ท ำงบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี
เป็ นเพี ย งกำรประเมิ น ควำมเสี ย หำยเบื้ องต้น ยัง ไม่ ร วมควำมเสี ย หำยด้ำ นอื่ น ที่ เกิ ด ขึ้ น และรวมถึ ง
ผลกระทบจำกกำรขำดควำมมัน่ ใจในกำรบริ หำรจัดกำรปั ญหำที่เกิดขึ้น จึ งมีควำมจำเป็ นที่จะต้องให้
นักลงทุนเกิ ดควำมเชื่ อมั่น ภำวะเช่ นนี้ จึงถื อเป็ นภำวะวิกฤตหรื อมี ภยันตรำยต่ อควำมมั่นคงในทำง
เศรษฐกิจอย่ำงยิ่ง สำหรับสัดส่ วนภำระหนี้ ต่องบประมำณที่กล่ำวอ้ำงนั้น เห็นว่ำสัดส่ วนภำระหนี้ ต่อ
งบประมำณอยูท่ ี่ประมำณร้อยละ ๑๒ เป็ นตัวเลขจำกกำรประมำณกำรจำกแผนกำรบริ หำรหนี้สำธำรณะ
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี สัด ส่ ว นภำระหนี้ ต่ อ งบประมำณ อยู่ที่ ร้ อ ยละ ๑๑.๕
(ต้นเงินกูต้ ่องบประมำณ ร้อยละ ๓.๐ ดอกเบี้ยต่องบประมำณ ร้อยละ ๘.๕) สำหรับสัดส่ วนภำระหนี้
ต่ อ งบประมำณอยู่ ที่ ป ระมำณร้ อ ยละ ๙.๓๓ เป็ นข้ อ มู ล ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ง บประมำณ
(ต้นเงินกูต้ ่องบประมำณ ร้อยละ ๑.๙๗ ดอกเบี้ยต่องบประมำณ ร้อยละ ๗.๓๖)
๒) กำรประเมิ น ควำมเสี ย หำยของรั ฐ บำลไม่ ไ ด้เ กิ น ควำมจริ ง แต่ อ ย่ำ งใด ดัง ที่
ธนำคำรโลกได้ประเมิ นควำมเสี ยหำยด้ำนเศรษฐกิ จคิ ดเป็ นมูลค่ ำประมำณ ๑,๔๒๐,๐๐๐ ล้ำนบำท
สำหรั บเรื่ องกำรปรั บลดงบประมำณนั้น ในส่ ว นของแผนพัฒนำโครงสร้ ำงพื้นฐำนของกระทรวง
คมนำคม รัฐบำลได้เสนอร่ ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้สภำผูแ้ ทนรำษฎรพิจำรณำในวำระที่ได้เสนอวงเงินงบประมำณของกระทรวงคมนำคม ในแผนงำน

- ๑๗ พัฒนำโครงสร้ ำงพื้นฐำนจำนวน ๘๑,๓๑๐.๐๐๖๙ ล้ำนบำท ซึ่ งคณะกรรมำธิ กำรวิสำมัญพิจำรณำ
ร่ ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่ วนของกระทรวงคมนำคม
มีมติให้ปรับลดงบประมำณรำยจ่ำย จำนวน ๑,๕๗๙.๙๘๑๕ ล้ำนบำท และเพิ่มงบประมำณรำยจ่ำย
จำนวน ๙,๑๒๒.๖๕๐๐ ล้ำนบำท ดังนั้น วงเงินงบประมำณของกระทรวงคมนำคมที่สภำผูแ้ ทนรำษฎร
พิ จ ำรณำให้ค วำมเห็ น ชอบ จ ำนวน ๘๘,๘๕๒.๖๗๕๔ ล้ำ นบำท เพิ่ ม ขึ้ น จำกที่ รั ฐ บำลเสนอต่ อ
สภำผูแ้ ทนรำษฎร จำนวน ๗,๕๔๒.๖๖๘๕ ล้ำนบำท ซึ่งมิได้ลดลงตำมที่กล่ำวอ้ำงแต่อย่ำงใด
๓) กำรใช้จ่ำยเงินจำกกำรกูเ้ งินจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำทนั้น จะได้นำไปใช้จ่ำย
ตำมแผนงำนที่ ได้กำหนดไว้ในแผนแม่บทกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำที่ ได้ผ่ำนกำรอนุ มตั ิ จำก กยน. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้ องกัน บรรเทำ และลดควำมเสี ย หำยที่ เกิ ดขึ้ นจำกปั ญหำอุทกภัย และปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิภำพกำรเตือนภัย
๔) ควำมจำเป็ นที่ จะต้องมี กำรตรำเป็ นพระรำชกำหนด เพื่อให้มี ควำมชัดเจนใน
วงเงินที่จะสำมำรถนำมำใช้จ่ำยตำมแผนที่กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนและสำมำรถเริ่ มดำเนิ นกำรได้ทนั ที
ตั้ง แต่ พ ระรำชก ำหนดมี ผ ลใช้ บั ง คับ ในเดื อ นมกรำคม ๒๕๕๕ จะเป็ นกำรเพิ่ ม ควำมมั่น คง
ในระบบเศรษฐกิ จของประเทศให้มีควำมมัน่ ใจในกำรมี วงเงิ นป้ องกันและแก้ไขปั ญหำ ซึ่ งเป็ นกรณี
เช่นเดียวกับพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อฟื้ นฟูและเสริ มสร้ำงควำมมัน่ คงทำง
เศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ได้มีกำรกูเ้ งินหลังจำกตรำพระรำชกำหนด
๕) รั ฐบำลไม่สำมำรถดำเนิ นกำรบรรจุโครงกำรต่ำง ๆ ไว้ในงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ เนื่ องจำก (๑) กำรเพิ่มวงเงินขำดดุลงบประมำณ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำท
ไว้ในร่ ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่สำมำรถกระทำได้
(๒) ในปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มี กรอบวงเงิ นกู้เ พื่อชดเชยกำรขำดดุ ลงบประมำณ จำนวน
๕๑๓,๔๙๓.๒ ล้ำนบำท นโยบำยขำดดุลงบประมำณ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท ยังมี กรอบวงเงินที่
สำมำรถกูเ้ งินเพิ่มเติมได้อีก จำนวน ๑๑๓,๔๙๓.๒ ล้ำนบำท ซึ่ งรัฐบำลจะไม่กำหนดนโยบำยขำดดุล
งบประมำณเท่ำกับกรอบวงเงินกูเ้ พื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมยืดหยุน่ ในกำร
บริ หำรกำรคลัง

- ๑๘ ๖) กรณี ไม่เสนอเพิ่มงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในรำยกำร
งบกลำงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเยียวยำ ฟื้ นฟู และป้ องกันควำมเสี ยหำยจำกอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร
เนื่ องจำกในช่วงเวลำกำรดำเนิ นกำรเสนอขอเพิ่มงบประมำณ ยังไม่สำมำรถประมำณกำรได้ชดั เจนว่ำ
วงเงินงบประมำณที่ต้ งั ไว้จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ล้ำนบำท จะเพียงพอหรื อไม่
๗) กรณี ไ ม่ จัด ท ำเป็ นร่ ำ งพระรำชบัญ ญัติ ง บประมำณรำยจ่ ำ ยเพิ่ ม เติ ม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่ องจำกกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมหำกดำเนิ นกำรตำมปกติ
ทั่ว ไปจะใช้เวลำในฝ่ ำยบริ หำรประมำณ ๑ – ๒ เดื อ น และฝ่ ำยนิ ติ บัญญัติใ นกำรพิจ ำรณำอนุ ม ัติ
งบประมำณตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๖๘ วรรคหนึ่งและวรรคสำม จำนวน ๑๒๕ วัน หรื อประมำณ
๔ เดื อน รวมใช้เวลำประมำณ ๕ – ๖ เดื อน ซึ่ งไม่สำมำรถดำเนิ นโครงกำรต่ำง ๆ ที่ มีควำมจำเป็ น
เร่ งด่วนในกำรป้ องกันปัญหำอุทกภัยได้ทนั กำรณ์
๘) หำกรัฐบำลเลือกดำเนินกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมประจำปี งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ จะทำให้รัฐบำลมี วงเงินสู งสุ ด ๑๔๐,๐๐๐ ล้ำนบำท ซึ่ งไม่เพียงพอกับแผนงำนควำม
จำเป็ นเร่ งด่วนที่กำหนดไว้ในวงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำท
๓. เหตุผลในกำรตรำพระรำชกำหนดปรับปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงินกูท้ ี่กระทรวงกำรคลังกูเ้ พื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ สรุ ปได้ดงั นี้
๓.๑ สภำพข้อ เท็จจริ ง และสภำพปั ญหำที่ เกิ ดขึ้ นจำกวิ กฤตกำรณ์ อุทกภัย อย่ำงร้ ำยแรง
ในประเทศไทยปี ๒๕๕๔ เป็ นที่ประจักษ์ว่ำได้เกิดควำมเสี ยหำยต่อเศรษฐกิจของไทยอย่ำงรุ นแรง รัฐบำล
จึงมีควำมจำเป็ นอย่ำงเร่ งด่วนที่จะต้องบูรณะและฟื้ นฟูประเทศ เยียวยำควำมเสี ยหำยให้แก่ ประชำชน
รวมทั้งดำเนิ นกำรวำงระบบกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ ำงอนำคตประเทศ โดยมี มำตรกำรสำคัญ คื อ
๑) กำรกู้เ งิ น จ ำนวน ๓๕๐,๐๐๐ ล้ำ นบำท ๒) กำรจัด ตั้ง กองทุ น ส่ ง เสริ ม กำรประกัน ภัย พิ บัติ
ซึ่ ง ต้องมี กำรกู้เงิ น จำนวน ๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำท และ ๓) กำรให้ค วำมช่ วยเหลือในกำรให้กู้ยืม แก่
ประชำชนและผูป้ ระกอบกำร ๓๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท คณะรัฐมนตรี จึงเห็นว่ำ หำกประเทศไทยมีควำม
จำเป็ นต้องกูเ้ งินเพื่อใช้ในกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐
ล้ำนบำท และเพื่อใช้สำหรั บกองทุนส่ งเสริ มกำรประกันภัยพิบตั ิเป็ นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำท
ซึ่ งรวมกันแล้วเป็ นจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท สมควรที่จะต้องมีกำรปรับปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงินกู้

- ๑๙ ที่ กู้ม ำเพื่อช่ วยเหลื อกำรดำเนิ นกำรของกองทุ นเพื่อกำรฟื้ นฟูแ ละพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิ นเมื่ อปี
๒๕๔๐ เพื่อลดภำระงบประมำณในกำรชำระดอกเบี้ ยของหนี้ เงินกูท้ ี่กูม้ ำและกำรจัดระบบกำรชำระ
หนี้เงินกูด้ งั กล่ำวใหม่ให้มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น เพื่อประโยชน์ในควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจ และไม่เป็ น
ภำระต่องบประมำณรำยจ่ำยของรัฐบำลต่อไป
๓.๒ พระรำชกำหนดปรั บปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงิ นกูท้ ี่ กระทรวงกำรคลังกูเ้ พื่อช่ วยเหลื อ
กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีสำระสำคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
๑) กำหนดให้กองทุ นเพื่อกำรฟื้ นฟูแ ละพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิ นมี หน้ำที่ แ ละ
รั บผิดชอบเกี่ ยวกับกำรชำระคื นต้นเงิ นกูแ้ ละกำรช ำระดอกเบี้ ยเงิ นกู้ ตำมพระรำชกำหนดให้อำนำจ
กระทรวงกำรคลังกูเ้ งิ นและจัดกำรเงิ นกูเ้ พื่อช่ วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบัน
กำรเงิ น พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลัง กู้เงิ นและจัดกำรเงิ นกู้เพื่ อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกำร
จัดลำดับกำรชำระหนี้ ตน้ เงินกูห้ รื อดอกเบี้ยเงินกู้ และกำรกำหนดจำนวนเงินที่จะต้องชำระ ให้เป็ นไป
ตำมที่กระทรวงกำรคลังแจ้งให้ทรำบ
๒) กำหนดให้บญ
ั ชี สะสมเพื่อกำรชำระคืนต้นเงินกูช้ ดใช้ควำมเสี ยหำยของกองทุน
เพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิ น ตำมพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินและ
จัดกำรเงินกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕
มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรชำระคืนต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยสำหรับเงินที่กมู้ ำเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟู
และพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
๓) กำหนดให้ธนำคำรแห่ งประเทศไทยมีหน้ำที่ดูแลรักษำ ตลอดจนจัดกำรเงินหรื อ
สิ นทรั พย์ในบัญชี สะสมเพื่อกำรชำระคื นต้นเงิ นกู้ช ดใช้ค วำมเสี ย หำยของกองทุ นเพื่อกำรฟื้ นฟูแ ละ
พัฒนำระบบสถำบันกำรเงิ น รวมทั้งให้มีอำนำจสั่งจ่ำยเงิ นจำกบัญชี ดงั กล่ำวให้แก่กองทุนเพื่อนำไป
ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ต้นเงินกูแ้ ละใช้จ่ำยเป็ นค่ำบริ หำรจัดกำร
๔) กำหนดแหล่งเงินที่ให้นำส่งเข้ำบัญชีสะสม เพื่อนำไปชำระหนี้ คือ
(ก) กำไรสุทธิของธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่ตอ้ งนำส่ งรัฐตำมกฎหมำยจำนวน
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ ๙๐ (ข) สิ นทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ประจำปี ตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินตรำ

- ๒๐ (ค) เงิ น หรื อ สิ น ทรั พ ย์ข องกองทุ น เพื่ อ กำรฟื้ นฟูแ ละพัฒ นำระบบสถำบัน กำรเงิ น ตำมจ ำนวนที่
คณะรัฐมนตรี กำหนด (ง) เงิ นที่สถำบันกำรเงิ นนำส่ งให้ตำมที่ ธนำคำรแห่ งประเทศไทยกำหนดเป็ น
อัตรำร้ อยละต่อปี ของยอดเงิ นฝำกถัวเฉลี่ย ของบัญชี ที่ได้รับกำรคุ ้มครอง โดยเมื่ อรวมอัตรำที่ นำส่ ง
เข้ำกองทุนคุม้ ครองเงินฝำกแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ ๑ ต่อปี ของยอดเงินฝำกถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับ
กำรคุ ้ม ครองเงิ นฝำก (จ) เงิ นที่ ธนำคำรแห่ ง ประเทศไทยกำหนดให้สถำบัน กำรเงิ นนำส่ ง เพิ่ม เติ ม
โดยเมื่อรวมกับเงินที่เรี ยกเก็บแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๑ ต่อปี ของยอดเงินที่สถำบันกำรเงินได้รับจำก
ประชำชน
ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เงินของ “กองทุนเพื่อกำรชำระคืนต้นเงินกูช้ ดใช้ควำมเสี ยหำย
ของกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน” ที่มีกำรยุบเลิกตำมพระรำชกำหนดนี้ โอนเข้ำ
บัญชีสะสมดังกล่ำวด้วย
๓.๓ กำรตรำพระรำชกำหนดปรั บ ปรุ ง กำรบริ หำรหนี้ เ งิ น กู้ที่ กระทรวงกำรคลัง กู้เพื่ อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ใน
อันที่จะรักษำควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจของประเทศตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่ง กล่ำวคือ
๑) ในช่ ว งปี ๒๕๔๑ ได้มี ก ำรตรำพระรำชก ำหนดเพื่ อ ให้ อ ำนำจกระทรวง
กำรคลังกูเ้ งินมำช่วยเหลือกองทุนฟื้ นฟู มี ผลกำรดำเนิ นงำนขำดทุนสะสมไม่สำมำรถนำส่ งกำไรเพื่อ
ชำระต้นเงินกู้ หนี้คงค้ำงจำกกำรแก้ไขปัญหำของสถำบันกำรเงินเมื่อปี ๒๕๔๐ จึงยังคงมีจำนวนสูงถึง
๑,๑๔๐,๐๐๐ ล้ำนบำท สมควรที่ จะต้องได้รับกำรแก้ไขเพื่อให้กำรบริ หำรจัดกำรหนี้ เงิ นกู้ดงั กล่ำว
มี ประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้ น มี กำรรั กษำระเบี ยบวินัยกำรเงิ นกำรคลังและสร้ ำ งเสถี ยรภำพกำรคลังของ
ประเทศด้วย
๒) เมื่ อปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยได้ประสบกับภำวะอุทกภัยขนำดใหญ่ ซึ่ งส่ งผลให้
รัฐบำลมีภำรกิจเร่ งด่วน ได้แก่ กำรเยียวยำควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นแก่ประชำชน กำรซ่อมแซมทรัพย์สินที่
เสี ยหำย กำรเร่ งฟื้ นฟูอำชี พและอุตสำหกรรมที่ได้รับควำมเสี ยหำย กำรลงทุนในระบบบริ หำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำ ซึ่ งหำกไม่เร่ งดำเนิ นกำรจะส่ งผลกระทบต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศ และ
ยำกแก่กำรแก้ไขเยียวยำในภำยหลัง

- ๒๑ ๓) มำตรกำรและแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำของรัฐบำล เพื่อฟื้ นฟูเยียวยำ รวมทั้ง
กำรวำงระบบป้ องกันภัยพิบตั ิที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ทำให้รัฐบำลต้องจ่ำยเงินจำนวนมำก รัฐบำลจึงมี
ควำมจำเป็ นต้องก่อภำระหนี้ข้ ึนใหม่
๔) กำรปรับปรุ งหนี้ เงินกูต้ ำมพระรำชกำหนดฉบับนี้ ยังส่ งผลต่อเครดิตทำงกำรเงิน
ของประเทศอีกด้วย กำรกูเ้ งินที่จะกระทำต่อไปย่อมสำมำรถรักษำต้นทุนไม่ให้สูงเกินไป
๕) หำกไม่ มี กำรตรำพระรำชกำหนดฉบับนี้ โดยยัง คงให้ช ำระหนี้ ต้นเงิ นกู้แ ละ
ดอกเบี้ยตำมที่กฎหมำยเดิมกำหนดไว้ จะไม่สำมำรถกำหนดระยะเวลำในกำรชำระหนี้ ให้แล้วเสร็ จได้
เนื่องจำกปัจจุบนั ธนำคำรแห่ งประเทศไทยยังมีผลกำรดำเนิ นงำนขำดทุนสะสม หำกมีกำรปรับปรุ งกำร
บริ หำรจัดกำรหนี้ ตำมพระรำชกำหนดนี้ ก็จะสำมำรถประมำณกำรระยะเวลำในกำรช ำระหนี้ ท้ งั หมดได้
เพรำะได้มีกำรกำหนดแหล่งเงินที่เรี ยกเก็บจำกสถำบันกำรเงินในจำนวนเงินที่แน่ นอนพอสมควรที่จะ
นำมำคำดกำรณ์ระยะเวลำกำรชำระหนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั อัตรำที่จะมีกำรเรี ยกเก็บ ซึ่ งกระทรวงกำรคลัง
และธนำคำรแห่งประเทศไทยกำลังดำเนินกำรอยูด่ ว้ ย
กำรตรำพระรำชกำหนดนี้ มิ ใช่ เป็ นกำรผลักภำระให้แ ก่ ธนำคำรแห่ ง ประเทศไทย
เป็ นกำรจัดระบบกำรช ำระหนี้ ให้มี แหล่งเงิ นเพียงพอที่ จะดำเนิ นกำรตำมภำระหนี้ เดิ ม ได้ และมิ ได้
กระทบต่อสถำบันกำรเงิ น แต่ค วำมจำเป็ นหลักที่ ตอ้ งมี กำรตรำพระรำชกำหนดฉบับนี้ จำเป็ นต้อง
เตรี ยมเงินเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหำภัยพิบตั ิที่จะเกิดขึ้น และในขณะเดียวกันต้องสร้ำงควำมเชื่อมัน่
ในฐำนะทำงกำรเงินของประเทศว่ำสำมำรถจัดกำรบริ หำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ซึ่ งจะทำให้สำมำรถ
ดึงกำรลงทุนกลับมำได้ อันเป็ นกำรดำเนินกำรเพื่อรักษำควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจของประเทศ
กำรตรำพระรำชกำหนดฉบับ นี้ เป็ นกรณี ฉุกเฉิ นที่ มี ค วำมจำเป็ นรี บด่ ว นอัน มิ อำจ
จะหลีกเลี่ยงได้ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคสอง กล่ำวคือ
๑) เนื่องจำกรัฐบำลมีภำรกิจเร่ งด่วนในกำรจัดกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกมหำอุทกภัย
และจำเป็ นต้องใช้เงิ นเป็ นจำนวนมำกในกำรดำเนิ นกำรดังกล่ำว และหำกจัดกำรปรับปรุ งบริ หำรหนี้
เงินกูท้ ี่ กระทรวงกำรคลังกูม้ ำช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟู ฯ ในกำรจัดกำรปั ญหำวิกฤตสถำบันกำรเงิ น
ในปี ๒๕๔๐ ต้องมีภำระงบประมำณในกำรชำระหนี้เงินกูด้ งั กล่ำวตลอดไป

- ๒๒ ๒) กำรปรั บ ปรุ ง กำรบริ ห ำรหนี้ เงิ น กู้ต ำมพระรำชก ำหนดนี้ เป็ นกำรปรั บ ปรุ ง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรชำระต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ แต่อย่ำงไรก็ดี พบว่ำแหล่งเงินที่กำหนดให้นำมำ
ชำระหนี้ และทรัพย์สินของกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟู ฯ ที่มีอยู่ยงั คงไม่เพียงพอในกำรชำระหนี้ จึงได้ปรับปรุ ง
แหล่งเงินที่ให้นำมำชำระหนี้
๓) ควำมจำเป็ นที่จะต้องบังคับใช้พระรำชกำหนดนี้ ต้ งั แต่ตน้ ปี ๒๕๕๕ เพื่อให้มีกำร
เตรี ย มกำรและสำมำรถด ำเนิ น กำรเรี ย กเก็บ เงิ น ดัง กล่ ำ วส ำหรั บ รอบหกเดื อ นแรกของปี ๒๕๕๕
ในทำนองเดี ยวกับกรณี กองทุนคุม้ ครองเงิ นฝำก หำกไม่ดำเนิ นกำรโดยกำรตรำเป็ นพระรำชกำหนด
แต่กระทำโดยเป็ นพระรำชบัญญัติก็จะเป็ นกำรเนิ่ นช้ำ เนื่ องจำกจะไม่สำมำรถเริ่ มจัดเรี ยกเก็บเงินได้
ในปี ๒๕๕๕ ซึ่ งมีผลทำให้ตอ้ งตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกูต้ ่อไป โดยคำดว่ำจะมี
ภำระงบประมำณในกำรชำระดอกเบี้ยต่อไปอีกอย่ำงน้อยสำมปี เป็ นเงินประมำณ ๑๘๐,๐๐๐ ล้ำนบำท
และอำจทำให้โครงกำรลงทุนหยุดชะงักลงได้
๔) ในขณะนี้ กำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖
กำลังอยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำยงบประมำณและกรอบวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยทั้งหมด
ซึ่ งได้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเพื่อชำระหนี้ ในส่ วนของดอกเบี้ยจำก ๑๘๐,๐๐๐ ล้ำนบำท จะเหลือเพียง
๑๒๐,๐๐๐ ล้ำนบำท จะทำให้รัฐบำลสำมำรถนำวงเงินงบประมำณอีก ๖๐,๐๐๐ ล้ำนบำท ไปลงทุน
ในโครงกำรซึ่งเป็ นประโยชน์
๕) กำรตรำเป็ นพระรำชบัญญัติ อำจทำให้กำรปรั บปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงินกูใ้ นเรื่ องนี้
ล่ำช้ำออกไป กระทรวงกำรคลังยังผูกพันที่ จะต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อชำระดอกเบี้ ยต่อไปอีก
และยังอำจทำให้กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องล่ำช้ำออกไปด้วย
๖) หำกไม่มีกำรดูแลฐำนะกำรคลังของประเทศอย่ำงเป็ นรู ปธรรม ศักยภำพทำงกำรคลัง
อำจไม่สำมำรถรองรับควำมจำเป็ นในกำรใช้จ่ำยของภำครัฐในอนำคตได้ จะส่ งผลกระทบอย่ำงรุ นแรง
ต่อภำคกำรคลังและควำมเชื่อมัน่ ในระบบเศรษฐกิจของประเทศจนยำกที่จะแก้ไขเยียวยำให้กลับคืนมำ
ได้ดงั เดิม
๓.๔ สำหรับกรณี ที่มีผเู้ สนอควำมเห็นต่อประธำนสภำผูแ้ ทนรำษฎรและผูเ้ สนอควำมเห็น
ต่ อ ประธำนวุฒิ ส ภำว่ำ สถำนกำรณ์ โ ดยรวมของประเทศยัง ไม่ อ ยู่ใ นภำวะวิ ก ฤตหรื อ มี ภ ยัน ตรำย

- ๒๓ ที่ จ ะอ้ำ งควำมมั่น คงในทำงเศรษฐกิ จ ได้ ยัง ไม่ มี ข ้อ เท็ จ จริ ง ใดที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ำ กรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี
ควำมจำเป็ นรี บด่วนอันมิอำจจะหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจ นั้น
มีควำมเห็นดังนี้
๑) กรณี ที่กล่ำวอ้ำงว่ำ สถำนกำรณ์โดยรวมของประเทศยังไม่อยู่ในภำวะวิกฤตหรื อ
มีภยันตรำยที่จะอ้ำงควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิ จของประเทศได้น้ ัน ชี้ แจงว่ำ กรณี เป็ นที่ ชดั เจนแล้วว่ำ
วิกฤตมหำอุทกภัยก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม และกระทบต่อควำมเชื่อมัน่ ของ
ประชำคมโลก ผูป้ ระกอบกำร นัก ลงทุ น รวมทั้ง ประชำชน คณะรั ฐ มนตรี จึ ง จำเป็ นต้องด ำเนิ น
มำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อฟื้ นฟู เยียวยำ บรรเทำควำมเสี ยหำยและวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำเพื่อป้ องกัน
ควำมเสี ย หำยที่ อ ำจจะมี ข้ ึ น ซึ่ งในกำรลดภำระงบประมำณโดยกำรปรั บ ปรุ ง กำรช ำระหนี้ ตำม
พระรำชกำหนดฉบับนี้ เป็ นมำตรกำรประกำรหนึ่ ง ที่ จะเอื้ อ อำนวยและผลักดัน ให้ม ำตรกำรอื่ น ๆ
สำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น โดยมีขอ้ จำกัดในด้ำนงบประมำณ
น้อยลง
๒) กรณี กล่ำวอ้ำงว่ำ ควำมไม่ชดั เจนในกำรกำหนดผูร้ ับผิดชอบภำระในกำรชำระหนี้
ของกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินว่ำกระทรวงกำรคลังหรื อธนำคำรแห่ งประเทศไทย
จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ จึงไม่สำมำรถสร้ำงควำมมัน่ ใจได้ว่ำระบบบริ หำรจัดกำรหนี้ สำธำรณะจะมีแนวทำง
ในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงไร อำจทำให้นกั ลงทุนต่ำงชำติขำดควำมเชื่อมัน่ ต่อกำรลงทุนในประเทศ หรื อ
ย้ำยฐำนกำรลงทุนไปต่ำงประเทศได้น้ นั ชี้ แจงว่ำ กำรที่พระรำชกำหนดปรับปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงินกู้
ที่กระทรวงกำรคลังกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕
บัญญัติไว้ในมำตรำ ๔ ให้กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินมีหน้ำที่และรับผิดชอบ
เกี่ ย วกับกำรช ำระคื นต้นเงิ นกู้แ ละกำรช ำระดอกเบี้ ย เงิ น กู้ตำมที่ พ ระรำชก ำหนดดัง กล่ำ วบัญ ญัติไ ว้
ย่อมชัดเจนถึงผูร้ ับผิดชอบกำรบริ หำรจัดกำรหนี้และมีรำยละเอียดเกี่ยวกับที่มำของเงินที่จะชำระหนี้ และ
วิธีกำรดำเนินกำร
๓) กรณี กล่ำวอ้ำงว่ำ กำรตรำพระรำชกำหนดของรัฐบำลเป็ นกำรดำเนิ นกำรที่ขดั ต่อ
หลักกำรในระบอบประชำธิ ปไตย หลักแบ่งแยกอำนำจที่ให้อำนำจคณะรัฐมนตรี ในกำรออกกฎหมำย
เฉพำะกรณี ที่ มี ค วำมฉุ ก เฉิ น จ ำเป็ นเร่ งด่ ว นอัน มิ อ ำจหลี ก เลี่ ย งได้ เ ท่ ำ นั้ น ชี้ แจงว่ ำ กำรตรำ

- ๒๔ พระรำชกำหนดนี้ จำเป็ นต้องดำเนิ นกำรเพรำะเกิดมหำอุทกภัยที่สร้ำงควำมเสี ยหำยต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงอยูใ่ นภำวะวิกฤตที่จะเร่ งแก้ไขปั ญหำอย่ำงเร่ งด่วน มิใช่เป็ นเหตุกำรณ์ปกติ และควำม
จำเป็ นในกำรตรำพระรำชกำหนดนี้ เพื่อให้มีกำรดำเนิ นกำรควบคู่กบั มำตรกำรอื่นในกำรแก้ไขปั ญหำ
ในครำวเดียวกัน อันเป็ นกำรสร้ำงควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็ นกรณี ที่มีควำมฉุ กเฉิ น
จำเป็ นรี บด่วนอันมิอำจจะหลีกเลี่ยงได้
๔) กรณี ที่กล่ำวอ้ำงว่ำ เหตุผลในกำรตรำพระรำชกำหนดไม่มีควำมจำเป็ นฉุ กเฉิ น
อันมิอำจหลีกเลี่ยงได้แต่อย่ำงใด เพรำะกำรตรำพระรำชกำหนดนี้ ไม่ได้มีผลเป็ นกำรบริ หำรจัดกำรหนี้
เงิ นกู้ที่ก ระทรวงกำรคลัง กู้ม ำเพื่อ ช่ ว ยเหลื อกองทุ นเพื่อ กำรฟื้ นฟูแ ละพัฒ นำระบบสถำบัน กำรเงิ น
ทั้งระบบ นั้น ชี้ แจงว่ำ กำรตรำพระรำชกำหนดฉบับนี้ มีควำมจำเป็ นเร่ งด่วนอันมิ อำจหลีกเลี่ยงได้
เนื่ องจำกเป็ นหนึ่ งในมำตรกำรที่รัฐบำลได้วำงไว้เพื่อกำรช่วยเหลือ เยียวยำ และกำรฟื้ นฟูสิ่งก่อสร้ำง
กำรฟื้ นฟูควำมเชื่ อมัน่ ของระบบเศรษฐกิ จ สำหรั บแหล่ง เงิ นที่ จะนำมำใช้ได้กำหนดไว้อย่ำงชัดเจน
เพื่อให้เพียงพอแก่กำรชำระหนี้ตน้ เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยโดยแหล่งเงินที่ได้กำหนดเพิ่มเติมจำกที่กฎหมำยเดิม
คือกำรให้โอนเงินหรื อสิ นทรัพย์ของกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินเข้ำบัญชีเพื่อ
ชำระต้นเงิ นกู้ ดอกเบี้ ย และเงิ นที่ สถำบันกำรเงิ นต้องนำส่ ง ในกำรกำหนดแหล่งเงิ นตำมพระรำช
กำหนดดังกล่ำวได้คำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรบริ หำรจัดกำรหนี้ท้ งั ต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยไว้อยูแ่ ล้ว
๕) กรณี ที่กล่ำวอ้ำงว่ำ กระทรวงกำรคลังเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรตั้งงบประมำณชำระ
หนี้เงินกูต้ ำมพระรำชกำหนดนี้มำแล้ว ๑๔ ปี กรณี จึงไม่มีควำมจำเป็ นฉุกเฉิ น นั้น ชี้แจงว่ำ โดยผลของ
กำรสร้ำงควำมชัดเจนในแผนกำรบริ หำรหนี้ เงินกูน้ ้ ี จะทำให้รัฐบำลสำมำรถวำงแผนกำรพิจำรณำกรอบ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้อย่ำงชัด เจน เนื่ อ งจำกภำระรำยจ่ ำยดอกเบี้ ย ปี ละ
ประมำณ ๖๕,๐๐๐ ล้ำนบำท สำมำรถนำไปใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นกำรตำมนโยบำยของภำครัฐภำยใต้
กรอบวินยั ทำงกำรคลังและสร้ำงควำมชัดเจนในแผนกำรลงทุนในอนำคต
๖) กรณี ที่กล่ำวอ้ำงว่ำ กำรกำหนดให้กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบัน
กำรเงินชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย และกำหนดแหล่งเงินที่จะนำมำชำระหนี้ เป็ นกำรบัน่ ทอนควำม
น่ ำเชื่ อถือและเสถียรภำพของธนำคำรแห่ งประเทศไทย และส่ งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภำพทำง
กำรเงินกำรคลังของประเทศในส่ วนของเงินรำยได้ของรัฐ และเงินในบัญชีสำรองพิเศษ นั้น ชี้แจงว่ำ

- ๒๕ พระรำชกำหนดนี้ มิ ได้เป็ นกำรกำหนดภำระใหม่ ให้แก่ ธนำคำรแห่ งประเทศไทยแต่ อย่ำงใด เนื่ องจำก
ธนำคำรแห่ งประเทศไทยมีภำระต้องชำระหนี้ ตน้ เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยบำงส่ วนตำมพระรำชกำหนดเดิม เมื่อปี
๒๕๔๑ อยูแ่ ล้ว เพียงแต่เป็ นกำรกำหนดวิธีบริ หำรจัดกำรหนี้ จำนวนนี้ เพื่อให้ธนำคำรแห่ งประเทศไทย
สำมำรถดำเนิ นกำรให้พน้ ภำระกำรชำระหนี้ ได้ อันจะเป็ นกำรสร้ ำงควำมเชื่ อถื อให้แก่ ธนำคำรแห่ ง
ประเทศไทยและเกิ ดควำมเชื่ อมั่นในระบบเศรษฐกิ จของประเทศโดยรวม พระรำชกำหนดนี้ ได้มี
แนวทำงให้กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินสำมำรถชำระหนี้ ได้ ซึ่ งแตกต่ำงจำก
ระยะเวลำที่ผำ่ นมำที่ไม่เคยมีแนวทำงให้ดำเนินกำรทำให้ไม่อำจชำระหนี้ได้
๗) กรณี ที่กล่ำวอ้ำงว่ำ กำรให้สถำบันกำรเงิ นต้องนำส่ งเงิ นจะเป็ นกำรผลักภำระ
ไปยังประชำชนให้ตอ้ งรับผิดชอบ ทำให้ประชำชนมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น อัตรำดอกเบี้ยเงินกูส้ ูงขึ้น ส่ งผล
ให้กำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุนด้ำนต่ำง ๆ น้อยลง กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจลดต่ำลงด้วย ทำให้เงินออม
น้อยลง กระทบต่อควำมเชื่อมัน่ ของนักลงทุนต่ำงชำติ อำจส่งผลกระทบต่อสถำนะของกองทุนคุม้ ครอง
เงินฝำก นั้น ชี้ แจงว่ำ กำรกำหนดให้สถำบันกำรเงินต้องนำเงินส่ งในกรณี น้ ี ธนำคำรแห่ งประเทศไทย
กระทรวงกำรคลัง และหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้อ งจะร่ ว มกัน พิ จ ำรณำอย่ำ งรอบคอบเพื่ อ ก ำหนดอัต รำ
ที่เหมำะสม โดยได้คำนึงถึงผลกระทบด้ำนต่ำง ๆ ด้วย โดยไม่มีกำรผลักภำระไปให้ประชำชนกลุ่มผูฝ้ ำกเงิน
และผูก้ เู้ งิน นอกจำกนี้ รัฐบำลได้มีนโยบำยปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล จำกเดิมร้อยละ ๓๐ เป็ น
ร้ อยละ ๒๓ ซึ่ ง สถำบันกำรเงิ นจะได้รับประโยชน์จำกนโยบำยของรั ฐ บำลด้วยโดยกำรกำหนดให้
สถำบันกำรเงิ นเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในกำรชำระคื นหนี้ อีกทั้งกำรดำเนิ นมำตรกำรดังกล่ำวจะไม่ ส่งผล
กระทบต่อสถำนะของกองทุนคุม้ ครองเงินฝำก เพรำะปั จจุบนั สถำนะทำงกำรเงินของกองทุนคุม้ ครอง
เงินฝำกมีวงเงินประมำณ ๘๑,๐๐๐ ล้ำนบำท
๘) กรณี ที่กล่ำวอ้ำงว่ำ กำรให้ธนำคำรแห่ งประเทศไทยรับผิดชอบหนี้ ของกองทุน
เพื่อกำรฟื้ นฟูแ ละพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิ นเป็ นกำรแทรกแซงกำรดำเนิ นกิ จกำรของธนำคำรแห่ ง
ประเทศไทย และไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย นั้น ชี้แจงว่ำ ตำมพระรำช
กำหนดฉบับนี้มิได้กำหนดให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยรับโอนหนี้ที่กระทรวงกำรคลังกูม้ ำเพื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิ น มูลหนี้ เดิ มยังคงอยู่ที่กระทรวงกำรคลัง และ
ธนำคำรแห่ งประเทศไทยก็ยงั คงมีภำระชำระหนี้ ซ่ ึ งเป็ นไปตำมพระรำชกำหนดเดิม พระรำชกำหนดนี้

- ๒๖ จึงมิได้เป็ นกำรแทรกแซงธนำคำรแห่งประเทศไทย เพรำะเป็ นภำระเดิมตำมกฎหมำยอยูแ่ ล้ว แต่เพื่อให้
เกิดควำมชัดเจน จึงได้ปรับปรุ งแหล่งเงินที่จะนำมำใช้ในกำรชำระหนี้
๙) กรณี ที่กล่ำวอ้ำงว่ำ แนวคิดแรกเริ่ มในกำรตรำพระรำชกำหนด คือต้องกำรลดหนี้
สำธำรณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั (ร้อยละ ๔๑.๖๖) จึงต้องกำร
โอนหนี้ FIDF ไปให้ธ นำคำรแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง จะท ำให้ห นี้ สำธำรณะลดลงเป็ นร้ อ ยละ ๓๐
เพื่อจะกูเ้ งินเพิ่มเติมได้ นั้น ชี้แจงว่ำ เจตนำรมณ์ในกำรออกพระรำชกำหนดนี้ มิได้มีควำมประสงค์ที่จะ
ทำให้หนี้ สำธำรณะลดลงแต่อย่ำงใด แต่เป็ นกำรดำเนิ นมำตรกำรเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรหนี้ ให้ชดั เจนว่ำ
หนี้ เก่ำที่ มี อยู่เดิ ม จะบริ หำรจัดกำรอย่ำงไร เพื่อรองรั บกำรก่ อหนี้ ใหม่ข องรั ฐบำลสำหรั บกำรลงทุ น
เพื่อใช้ในกำรบูรณะและฟื้ นฟูประเทศ อีกทั้งยังเป็ นกำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ในทำงเศรษฐกิจว่ำประเทศไทย
มีมำตรกำรที่จะจัดกำรกับภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในอดีตได้ โดยคำนึงถึงสถำนะทำงกำรคลัง กำรดำเนิ นมำตรกำร
ในครั้งนี้ถือว่ำรัฐบำลตระหนักและให้ควำมสำคัญถึงกรอบวินยั กำรเงินกำรคลังเป็ นลำดับแรก
นำยกรณ์ จำติ ก วณิ ช สมำชิ ก สภำผู้แ ทนรำษฎร ผู้แ ทนผู้เ สนอควำมเห็ น ต่ อ ผู้ร้ อ งที่ ๑
เข้ำชี้แจงด้วยวำจำและตอบข้อซักถำมต่อศำลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ สรุ ปได้ดงั นี้
๑. กรณี พระรำชกำหนดปรั บปรุ ง กำรบริ หำรหนี้ เงิ นกู้ที่กระทรวงกำรคลัง กู้เพื่อช่ วยเหลื อ
กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
รั ฐ บำลได้เ สนอแล้ว มี ก ำรพิ จ ำรณำผ่ำ นร่ ำ งพระรำชบัญ ญัติ ง บประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้มีกำรจัดสรรงบประมำณไว้โดยรวมทั้งหมด ๖๘, ๔๒๔ ล้ำนบำท
และจัดสรรงบประมำณเพื่อชำระดอกเบี้ยที่เกิดจำกภำระหนี้ กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟู ฯ ทั้งสองฉบับ คือ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ไว้แล้ว และเป็ นเม็ดเงินที่ได้จดั สรรไว้ในหมวดกำร
บริ หำรหนี้สำธำรณะโดยเฉพำะ ไม่สำมำรถที่จะโยกย้ำยนำไปใช้แก้ปัญหำน้ ำท่วมได้แต่อย่ำงใด
ส่ วนควำมจำเป็ นในกำรโอนภำระหนี้ ส่วนนี้ ออกไปจำกภำระของรัฐบำลเพื่อ ลดหนี้ สำธำรณะ
ลงแล้วจะทำให้รัฐบำลสำมำรถกูย้ ืมได้เพิ่มเติมเพื่อนำเงินส่ วนนั้นมำช่วยแก้ปัญหำน้ ำท่วมนั้น กำรวัด
ระดับหนี้ สำธำรณะว่ำมี มำกหรื อน้อยในระบบสำกล วัดโดยกำรเปรี ยบเที ยบกับรำยได้ของประเทศ
โดยรวม คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) เพรำะฉะนั้นปัจจุบนั หนี้สำธำรณะของประเทศไทย

- ๒๗ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ที่ มีเกณฑ์กำหนดไว้ว่ำ รัฐบำลไม่ควรที่ จะมี
หนี้ สำธำรณะเมื่ อเที ย บกับผลิ ต ภัณฑ์ม วลรวมภำยในประเทศ (GDP) แล้วเกิ นสัดส่ วนร้ อยละ ๖๐
ปั จจุบนั ประเทศไทยอยู่ที่ระดับร้อยละ ๔๑ เมื่อเทียบระดับสัดส่ วนร้อยละ ๖๐ กับร้อยละ ๔๑ ส่ วนต่ำง
ประมำณร้อยละ ๒๐ หมำยควำมว่ำรัฐบำลสำมำรถกูย้ ืมได้เพิ่มเติมอีก ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท โดยที่
ยังอยู่ในกรอบควำมยัง่ ยืนทำงกำรคลังซึ่ งกำหนดเกณฑ์ไว้ว่ำรัฐบำลไม่ควรมี ภำระกำรบริ หำรหนี้ เกิ น
ร้ อ ยละ ๑๕ ของวงเงิ น งบประมำณรำยจ่ ำ ยของประเทศในแต่ ล ะปี โดยในปี ๒๕๕๕ มี วงเงิ น
งบประมำณรำยจ่ ำย ๒,๓๘๐,๐๐๐ ล้ำนบำท ดัง นั้น กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อมำชำระดอกเบี้ ย
จึงไม่ควรเกินร้อยละ ๑๕ ของวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยของประเทศ คือ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท
แต่ ใ นปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รั ฐ บำลได้ จั ด สรรเพื่ อ ที่ จ ะช ำระดอกเบี้ ยและเงิ น ต้ น
จำนวน ๒๒๒,๐๐๐ ล้ำนบำท คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละของงบประมำณรำยจ่ำย ๒,๓๘๐,๐๐๐ ล้ำนบำท
เท่ำกับร้อยละ ๙.๓๓ หมำยควำมว่ำ รัฐบำลยังแบกรับภำระดอกเบี้ยได้อีกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท
และยังกูเ้ งินเพิ่มเติมได้อีกนับล้ำนล้ำนบำท
ในพระรำชกำหนดได้กำหนดวิธีที่กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูฯ จะแสวงหำรำยได้เพื่อรับภำระหนี้ ที่
รัฐบำลมีเจตนำที่จะโอนให้กบั กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟู ฯ ต้องบริ หำรจัดกำร ซึ่ งช่องทำงในกำรหำรำยได้
ของกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟู ฯ มีอยู่ ๓ ช่องทำง คือ (๑) ค่ำธรรมเนี ยมที่รัฐบำลจะจัดเก็บจำกธนำคำร
พำณิ ชย์ซ่ ึ งจะมีกำรเริ่ มจัดเก็บในช่วงเดือนกรกฎำคม ซึ่ งควำมหมำยในแง่ของกำรชำระเข้ำกองทุนทำง
ระบบของกำรจัดเก็บจำกธนำคำรพำณิ ชย์จะมี กำรช ำระเข้ำกองทุ นทุก ๖ เดื อน โดยชำระงวดแรก
ช่วงเดือนมกรำคม ๒๕๕๖ ซึ่งยังมีเวลำมำกเพียงพอที่จะตรำในรู ปของพระรำชบัญญัติแทน (๒) แหล่ง
รำยได้ของกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟู ฯ คือ กำรนำเงินกำไรสุทธิของบัญชีธนำคำรแห่ งประเทศไทยเข้ำมำไว้
ในบัญชีเดียวกัน (๓) กำรโอนสิ นทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ของธนำคำรแห่ งประเทศไทยเข้ำ
มำไว้ในบัญชีเดียวกัน
โดยพระรำชกำหนดนี้จะมีผลกระทบในทำงลบต่อควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจ ๔ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ ง กำรตรำพระรำชกำหนดนี้ ขำดควำมชัดเจนในส่ วนของภำระหนี้ ของกองทุน
เพื่อกำรฟื้ นฟู ฯ ที่รับโอนไปว่ำในอนำคตกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟู ฯ จะบริ หำรจัดกำรอย่ำงไร ซึ่ งแหล่ง
รำยได้ที่มำจำก ๓ แหล่งดังกล่ำวข้ำงต้นไม่เพียงพอต่อกำรรับภำระหนี้ส่วนนี้ ในขณะเดียวกันกฎหมำย

- ๒๘ ก็ไม่ได้ระบุไว้ชดั แจ้งว่ำหำกรำยได้ไม่เพียงพอกับภำระหนี้ จะทำอย่ำงไร รัฐบำลจะต้องค้ ำประกันอีก
หรื อไม่ ซึ่งไม่มีรำยละเอียดปรำกฏอยูใ่ นพระรำชกำหนด
ประเด็นที่ สอง กำรให้ธนำคำรแห่ งประเทศไทยจัดเก็บค่ำธรรมเนี ย มจำกธนำคำรพำณิ ช ย์
เป็ นกำรเพิ่มภำระให้กบั ผูใ้ ช้บริ กำรซึ่งหมำยถึงทั้งผูก้ เู้ งินและผูม้ ีบญั ชีเงินฝำก
ประเด็นที่สำม ปั ญหำควำมไม่ชดั เจนในสถำนะของสถำบันคุม้ ครองเงินฝำก ซึ่ งเดิมสถำบัน
คุม้ ครองเงินฝำกได้รับค่ำธรรมเนี ยมจำกธนำคำรพำณิ ชย์อยูท่ ี่ ร้อยละ ๐.๔ ของฐำนเงินฝำกเพื่อเป็ นทุนให้
สถำบั น คุ ้ม ครองเงิ น ฝำกสำมำรถค้ ำ ประกั น บั ญ ชี เ งิ น ฝำกของประชำชนได้ ปั จ จุ บัน เงิ น ทุ น
ในกองทุนสถำบันคุม้ ครองเงินฝำกมีท้ งั หมดโดยรวมประมำณ ๘๐,๐๐๐ ล้ำนบำท มีกำรประมำณกำร
ขั้นต่ ำว่ำ ควรจะต้องมี เงิ นทุ นในบัญชี ข องสถำบันคุ ้ม ครองเงิ นฝำกอย่ำงน้อ ย ๒๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท
จึ งขำดไปประมำณ ๑๒๐,๐๐๐ ล้ำนบำท จึ งยัง ไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบตั ิ หน้ำที่ ในกรณี ที่อำจจะเกิ ด
เหตุ ก ำรณ์ ที่ ท ำให้ ส ถำบัน กำรเงิ น มี ปั ญ หำอย่ำ งเช่ น เมื่ อ ปี ๒๕๔๐ รั ฐ บำลต้อ งเข้ำ ไปค้ ำ ประกัน
เงินฝำกให้กบั สถำบันคุม้ ครองเงินฝำกหรื อไม่ ยังไม่มีควำมชัดเจน
ประเด็นที่สี่ กำรที่รัฐบำลโอนหน้ำที่น้ ี ไปให้กบั ธนำคำรแห่ งประเทศไทยซึ่ งไม่ควรที่จะเป็ น
หน้ำที่ของธนำคำรกลำงที่จะต้องมีเหตุผลในกำรแสวงหำกำไร อำจจะส่ งผลต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยซึ่งมีผลในทำงลบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
๒. กรณี พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำ
และสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ชี้แจงเพิ่มเติมเฉพำะประเด็นที่โต้แย้งว่ำรัฐบำลยังไม่มีควำมชัดเจน
หรื อควำมพร้อมในกำรที่จะใช้เงินเท่ำนั้น
นำยคำนูณ สิ ทธิ สมำน สมำชิ กวุฒิสภำ ผูแ้ ทนผูเ้ สนอควำมเห็นต่อผูร้ ้องที่ ๒ เข้ำชี้ แจงด้วย
วำจำและตอบข้อซักถำมต่อศำลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ มีสำระสำคัญทำนอง
เดียวกันกับควำมเห็นที่ได้เสนอไว้เป็ นเอกสำรต่อศำลแล้ว
นำยกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ในฐำนะ
ผู้แ ทนคณะรั ฐ มนตรี เข้ำ ชี้ แจงด้ว ยวำจำและตอบข้อ ซั ก ถำมต่ อ ศำลรั ฐ ธรรมนู ญ เมื่ อ วัน ที่ ๑๕
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ มีสำระสำคัญเพิม่ เติมจำกที่ได้ช้ ีแจงเป็ นเอกสำร สรุ ปควำมได้วำ่

- ๒๙ ประเทศไทยเคยจั ด ท ำแผนแม่ บ ทป้ องกั น อุ ท กภั ย ลุ่ ม แม่ น้ ำเจ้ ำ พระยำมำแล้ ว ตั้ งแต่
ปี ๒๕๔๒ โดยหน่วยงำนนำนำชำติที่ได้รับควำมเชื่อถือคือ Japan International Cooperation Agency
(JICA) หน่วยงำนนี้ได้ทำกำรศึกษำและแนะนำว่ำ ประเทศไทยควรจะมีกำรลงทุนเพื่อป้ องกันปั ญหำอุทกภัย
นอกจำกนั้น ในเดื อ นตุ ล ำคม ๒๕๔๓ ส ำนัก งำนทรั พ ย์สิ น ส่ วนพระมหำกษัต ริ ย ไ์ ด้จัด ท ำรำยงำน
อีกฉบับหนึ่ งที่มีเนื้ อหำใกล้เคียงสอดคล้องกัน และแนะนำให้มีกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เกิดอุทกภัย แต่มิได้มีกำรดำเนินกำรตำมแผนทั้งสองแต่อย่ำงใด
กำรดำเนิ นกำรตำมแนวทำงเพื่อที่ จะวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำนั้น แผนงำนและแผนเงิ น
เป็ นเรื่ องสำคัญ ในขณะนี้ กยน. เห็นชอบกับแผนกำรดำเนิ นกำรแล้ว และเป็ นแผนที่สอดรับกันกับแผน
แม่บทพัฒนำลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ซึ่ งระบบงำนหลัก (Back Bone) ดังกล่ำว ได้ยื่นเป็ นเอกสำรเพิ่มเติม
ต่อศำลรั ฐธรรมนู ญในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ ก่ อนกำรชี้ แจง และศำลอนุ ญำตให้รวมเข้ำใน
สำนวนแล้ว โดยแผนกำรคร่ ำว ๆ ใช้งบประมำณ ๓๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท
พระรำชกำหนดที่ ทำงฝ่ ำยผูร้ ้ องเรี ย กว่ำพระรำชกำหนดโอนหนี้ น้ ัน เดิ มเป็ นหนี้ สำธำรณะ
เมื่อโอนไปให้ทำงธนำคำรแห่ งประเทศไทยรับผิดชอบแล้วยังไม่พน้ ควำมเป็ นหนี้ สำธำรณะ หมำยควำมว่ำ
กำรกู้เ งิ นตำมพระรำชกำหนดสองฉบับ จำเป็ นต้องกำหนดให้ธนำคำรแห่ ง ประเทศไทยเป็ นผูด้ ูแ ล
ดอกเบี้ ย และเงิ น ต้น ของหนี้ กองทุ น เพื่ อ กำรฟื้ นฟู ฯ เพื่ อ ท ำให้ รั ฐ บำลไม่ ต้อ งตั้ง งบประมำณใน
ปี งบประมำณช ำระดอกเบี้ ย ในส่ วน ๑,๑๔๐,๐๐๐ ล้ำนบำท สร้ ำงควำมมัน่ ใจในทำงเศรษฐกิ จของ
ประเทศได้
เหตุ ที่ไ ม่ พิจ ำรณำออกพระรำชกำหนดระหว่ำงปิ ดสมัย กำรประชุ ม สภำเนื่ อ งจำกต้อ งกำร
พิจำรณำเนื้ อหำและวงเงินที่จะต้องกูย้ ืมอย่ำงรอบคอบก่อนดำเนิ นกำรออกพระรำชกำหนด เพื่อให้เกิด
ควำมชัดเจนในกรอบวงเงินที่จะใช้ของ กยน. จึงได้เสนอเรื่ องนี้ เข้ำที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๔ โดยไม่มีควำมเข้ำใจหรื อควำมชำนำญในเรื่ องของกำรที่จะเสนอในช่วงสภำปิ ด
หรื อเปิ ดสมัยประชุม
คณะรัฐมนตรี เห็นว่ำพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕
มีควำมล่ำช้ำ หำกดำเนิ นนโยบำยงบประมำณขำดดุล ๔๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท รวมกับเงิ นที่ตอ้ งลงทุน
ในอี ก ๒ ส่ วน คื อ ๓๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำท เพื่อลงทุ นระบบน้ ำ และกำรจัดตั้งกองทุ นประกันภัยพิบัติ

- ๓๐ อี ก ๔๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท คณะรั ฐมนตรี จ ะด ำเนิ น กำรเพื่ อ ที่ จ ะให้มี ค วำมพร้ อมในพระรำชบัญ ญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ ง หมำยถึ งเดื อนตุ ลำคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ทั้งหมดจะเป็ นเรื่ องของกำรที่จะต้องกูเ้ งินตำมควำมจำเป็ นทั้งสิ้ น ยอดรวมของกำรกูเ้ งินนั้นจะสู งกว่ำ
๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท ถ้ำหำกเรื่ องนี้ มีควำมล่ำช้ำในกำรดำเนิ นงำนและนำไปสู่กำรที่รัฐบำลจะต้องตั้ง
งบประมำณเพื่ อ จ่ ำ ยดอกเบี้ ย จำกส่ ว นนี้ อี ก ในปี ๒๕๕๖ จะส่ ง ผลกระทบเป็ นลูก โซ่ ไ ปถึ ง ระดับ
วินยั กำรคลังในเรื่ องของควำมตั้งใจที่จะลดกำรขำดดุลลง
กรณี ที่ว่ำ กำรตรำพระรำชกำหนดปรั บปรุ ง กำรบริ หำรหนี้ เงิ นกู้ที่ กระทรวงกำรคลัง กู้เ พื่ อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ยังไม่สำมำรถจัดเก็บเงิน
ได้โดยทันที เงินงวดแรกจะสำมำรถจัดเก็บเข้ำกองทุนประมำณกลำงปี ๒๕๕๕ จึงมิใช่กรณี ฉุกเฉิ น
จำเป็ นเร่ งด่วนนั้น ชี้แจงว่ำ กำรระบุวนั นำส่ งเงินเป็ นวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๕๕ แต่ในกำรคำนวณ
เรื่ องของฐำนเงิ นฝำกจะคำนวณตั้งแต่เดื อนมกรำคม เพรำะกำรกำหนดอัตรำกำรนำส่ งในวันที่ ๓๑
กรกฎำคม ๒๕๕๕ เป็ นกำรคำนวณในช่วงครึ่ งปี แรกของปี ๒๕๕๕ เพรำะฉะนั้น ในกำรคำนวณ
ควำมจริ ง แล้วควรจะเกิ ดขึ้ นโดยเร็ วและธนำคำรก็ควรจะทรำบโดยเร็ วว่ำ เงิ นเรี ยกเก็บเป็ นเท่ ำไหร่
เพื่อจะได้ไปกำหนดนโยบำยทำงธุรกิจได้ถกู ต้อง ตัวเลขเฉลี่ยที่ใช้คำนวณจึงเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกรำคม
ถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ำยน ส่ ว นนี้ มี ค วำมส ำคัญ เพรำะว่ ำ ในกำรจ่ ำ ยดอกเบี้ ย ของเงิ น ที่ เ ป็ นหนี้ สำธำรณะ
ส่ ว น ๑,๑๔๐,๐๐๐ ล้ำ นบำทนี้ จะใช้เ งิ น งบประมำณแผ่น ดิ น ที่ ไ ด้ผ่ำ นกำรพิ จ ำรณำของสภำแล้ว
ดัง นั้น เงิ น เรี ย กเก็ บ ในงวดแรกของธนำคำรแห่ ง ประเทศไทยซึ่ งจะได้ม ำจำกกำรค ำนวณตั้ง แต่
เดื อ นมกรำคมถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ำยนจะเป็ นเงิ น งวดแรกที่ น ำไปรอ ไว้เ พรำะว่ ำ ในงบประมำณปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๕ เป็ นต้นไป สำมำรถนำเงินจำนวนนี้ ไปดูแลในส่ วนดอกเบี้ย
และเงินต้นที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๕๕ ได้ หำกเสนอเป็ นพระรำชบัญญัติแล้วอำจจะต้องตั้ง
งบประมำณในปี ๒๕๕๖ เพื่อดูแ ลเรื่ องของดอกเบี้ ย ต่ อไป แต่ถำ้ เป็ นกำรดำเนิ นกำรตำมพระรำช
กำหนดแล้วผ่ำนกำรพิจำรณำทั้งหมดกำรดำเนินกำรก็จะเกิดขึ้นโดยทันที รัฐบำลไม่ตอ้ งตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อจะดูแลกำรจ่ำยดอกเบี้ยในส่วนนี้อีก

- ๓๑ ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำแล้วมีประเด็นที่ตอ้ งพิจำรณำวินิจฉัยดังนี้
๑. พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและ
สร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นไปตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่ งและวรรคสอง
หรื อไม่
๒. พระรำชกำหนดปรับปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงินกูท้ ี่กระทรวงกำรคลังกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุน
เพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิ น พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นไปตำมรัฐธรรมนู ญ มำตรำ ๑๘๔
วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรื อไม่
กำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตยในระบบรั ฐสภำ รั ฐสภำในฐำนะตัวแทนประชำชนเป็ น
ผูท้ ำหน้ำที่นิติบญั ญัติในกำรตรำกฎหมำยตำมหลักกำรแบ่งแยกกำรใช้อำนำจอธิ ปไตย กำรตรำกฎหมำย
ของรัฐสภำจึงถือเป็ นกำรแสดงออกซึ่ งเจตนำรมณ์ของประชำชน แต่ดว้ ยเหตุแห่ งควำมจำเป็ นในบำง
สถำนกำรณ์ ที่อำจก่ อให้เกิ ดปั ญหำวิกฤตกำรณ์ หรื อภัย คุ กคำมอย่ำงรุ นแรงต่ อประเทศ และมี ค วำม
จำเป็ นต้องตรำกฎหมำยขึ้ นมำใช้บงั คับทันที เพื่อแก้ไขปั ญหำและภัยคุกคำมดังกล่ำว แต่มีขอ้ จำกัด
เกี่ยวกับระยะเวลำของกระบวนกำรตรำกฎหมำยของรัฐสภำที่ไม่อำจตรำกฎหมำยออกมำใช้บงั คับเพื่อ
แก้ไขปั ญหำวิกฤตกำรณ์หรื อภัยคุ กคำมของประเทศได้อย่ำงทันท่วงที จึงจำต้องมี ช่องทำงยกเว้นขึ้ น
เนื่องจำกในกำรตรำพระรำชบัญญัติน้ นั รัฐธรรมนูญ หมวด ๖ ส่ วนที่ ๗ ได้กำหนดกระบวนกำรตรำ
ไว้ต้ ัง แต่ ม ำตรำ ๑๔๒ ถึ ง มำตรำ ๑๕๓ กล่ ำ วคื อ ต้อ งมี ก ำรเสนอร่ ำ งพระรำชบัญ ญัติ ต่ อ สภำ
ผู้แ ทนรำษฎรและวุ ฒิ ส ภำเพื่ อ พิ จ ำรณำตำมล ำดั บ โดยอำจจะมี ก ำรส่ ง ร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ
ให้คณะกรรมำธิ กำรของแต่ละสภำพิจำรณำหลังจำกมีกำรรับหลักกำรในวำระที่หนึ่ งแล้ว จึงพิจำรณำ
ในวำระที่ สองและวำระที่สำมของทั้งสองสภำตำมลำดับ และในกรณี ที่สภำผูแ้ ทนรำษฎรไม่เห็นด้วย
กับกำรแก้ไขเพิ่มเติมร่ ำงพระรำชบัญญัติของวุฒิสภำก็อำจจะต้องมีกำรตั้งคณะกรรมำธิ กำรร่ วมกันเพื่อ
พิจำรณำร่ ำงพระรำชบัญญัติน้ นั ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๔๗ ทำให้กรอบเวลำในกำรพิจำรณำและ
อนุ ม ัติ ร่ ำ งพระรำชบัญ ญัติ ข องรั ฐ สภำเป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ อ ำจคำดหมำยได้ว่ ำ จะสำมำรถด ำเนิ น กำรตรำ
พระรำชบัญ ญัติ ใ ห้ เ สร็ จ สิ้ น ได้แ น่ น อนเมื่ อ ใด หำกจะใช้ก ระบวนกำรเสนอกฎหมำยในรู ป แบบ

- ๓๒ พระรำชบั ญ ญั ติ ส ำหรั บ กำรแก้ ไ ขปั ญ หำวิ ก ฤตที่ จ ะต้ อ งด ำเนิ น กำรโดยด่ ว นแล้ ว อำจท ำให้
ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทนั ท่วงที ทำให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่ประเทศชำติโดยรวมได้ ดังนั้น ประเทศ
ที่มีรัฐธรรมนูญเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรต่ำงบัญญัติเป็ นข้อยกเว้นให้ฝ่ำยบริ หำรมีอำนำจตรำกฎหมำยขึ้นมำ
ใช้บังคับ เพื่อแก้ปัญหำวิกฤตกำรณ์ หรื อภัยคุกคำมได้ทันที ก่อน แล้วจึ ง นำกฎหมำยนั้นมำเสนอให้
รั ฐ สภำเพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ ม ัติ ใ นภำยหลัง ส ำหรั บ ประเทศไทยรั ฐ ธรรมนู ญ เกื อ บทุ ก ฉบับ ที่ ผ่ ำ นมำ
ต่ำงบัญญัติให้ฝ่ำยบริ หำรหรื อคณะรัฐมนตรี มีอำนำจถวำยคำแนะนำต่อพระมหำกษัตริ ยท์ รงตรำพระรำช
กำหนดเพื่อให้ใช้บงั คับดังเช่นพระรำชบัญญัติ เพื่อแก้ไขปั ญหำวิกฤตกำรณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประเทศชำติและประชำชนได้ภำยใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนด แล้วเสนอต่อรัฐสภำเพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิอีกครั้งหนึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ ก็ได้บญ
ั ญัติหลักกำรดังกล่ำวไว้ดว้ ย
เช่ นเดี ยวกัน โดยบทบัญญัติมำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่ ง บัญญัติว่ำ “ในกรณี เพื่อประโยชน์ในอันที่ จะ
รักษำควำมปลอดภัยของประเทศ ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมัน่ คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ
หรื อ ป้ องปั ด ภัย พิ บัติ ส ำธำรณะ พระมหำกษัต ริ ย ์จ ะทรงตรำพระรำชก ำหนดให้ ใ ช้บัง คับ ดัง เช่ น
พระรำชบัญญัติกไ็ ด้” และวรรคสอง บัญญัติว่ำ “กำรตรำพระรำชกำหนดตำมวรรคหนึ่ ง ให้กระทำได้
เฉพำะเมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ว่ำ เป็ นกรณี ฉุก เฉิ น ที่ มี ค วำมจ ำเป็ นรี บ ด่ วนอัน มิ อ ำจจะหลี ก เลี่ ย งได้”
จะเห็ น ได้ว่ ำ บทบัญ ญัติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่ งและวรรคสอง ก ำหนดให้
คณะรัฐมนตรี มีอำนำจตรำพระรำชกำหนด แต่มีเงื่อนไขในกำรตรำพระรำชกำหนดอยู่ ๒ ประกำร คือ
ประกำรแรก กำรตรำพระรำชกำหนดต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษำควำมปลอดภัย
ของประเทศ ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมัน่ คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ หรื อป้ องปั ดภัยพิบตั ิ
สำธำรณะ
ประกำรที่สอง กำรตรำพระรำชกำหนดให้กระทำได้เฉพำะเมื่อคณะรัฐมนตรี เห็นว่ำ เป็ นกรณี ฉุกเฉิ น
ที่มีควำมจำเป็ นรี บด่วนอันมิอำจจะหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งหมำยควำมว่ำ เป็ นกรณี ที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบนั ทันด่วนและ

- ๓๓ จะต้องรี บแก้ไขปั ญหำโดยฉับพลัน ซึ่ งในขณะนั้นประเทศกำลัง เผชิ ญกับปั ญหำสภำวะวิกฤตหรื อ
ภัย คุ ก คำมอย่ำ งรุ น แรงและชัด แจ้ง หรื อ อำจเป็ นกรณี ที่ มี สัญ ญำณบ่ ง ชี้ ห รื อ เป็ นที่ ค ำดหมำยได้ว่ ำ
ประเทศก ำลัง จะประสบกับ ปั ญ หำวิ ก ฤตกำรณ์ ห รื อภัย คุ ก คำมอย่ ำ งรุ น แรง หำกคณะรั ฐ มนตรี
ไม่ดำเนิ นกำรป้ องกันหรื อกำหนดมำตรกำรเพื่อแก้ไขปั ญหำดังกล่ำว ก็จะก่อให้เกิ ดผลกระทบหรื อ
ควำมเสี ยหำยต่อประเทศอย่ำงรุ นแรงจนยำกที่จะแก้ไขเยียวยำได้ในภำยหลัง และมี ควำมจำเป็ นต้อง
ตรำกฎหมำยเพื่อให้มีผลใช้บงั คับได้ทนั ทีเพื่อให้สำมำรถแก้ไขปั ญหำสภำวะวิกฤตหรื อภัยคุกคำมได้
อย่ำงรี บด่วนและทันต่อสถำนกำรณ์ โดยไม่อำจใช้กระบวนกำรทำงนิ ติบญ
ั ญัติปกติของรัฐสภำเพื่อตรำ
กฎหมำยออกมำใช้บงั คับได้ทนั ต่อเหตุกำรณ์
ดังนั้น กำรที่จะพิจำรณำว่ำ เรื่ องใดเป็ นกรณี ฉุกเฉิ นที่มีควำมจำเป็ นรี บด่วนอันมิอำจจะหลีกเลี่ยงได้
จะต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริ งเป็ นเรื่ อง ๆ ไป กำรใช้อำนำจของคณะรั ฐมนตรี ในกำรตรำพระรำช
กำหนดจึงต้องอยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขทั้งสองประกำรดังกล่ำวและต้องดำเนิ นกำรอย่ำงเข้มงวด เนื่ องจำกเป็ น
กำรใช้อำนำจนิ ติบญ
ั ญัติแทนรั ฐสภำและรัฐสภำไม่สำมำรถแก้ไขเนื้ อหำสำระของพระรำชกำหนดได้
มีอำนำจแต่เพียงพิจำรณำอนุ มตั ิหรื อไม่อนุมตั ิพระรำชกำหนดเท่ำนั้น ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔
วรรคสำม
ในกำรพิจำรณำว่ำ พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำร
จัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และพระรำชกำหนดปรับปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงินกู้
ที่กระทรวงกำรคลังกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็ นไปตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่ งและวรรคสอง หรื อไม่ เห็นสมควรกำหนดประเด็น
พิจำรณำวินิจฉัยดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง กำรตรำพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งิ นเพื่อกำรวำงระบบ
บริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นไปตำมรั ฐธรรมนู ญ มำตรำ ๑๘๔
วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรื อไม่

- ๓๔ ประเด็นที่สอง กำรตรำพระรำชกำหนดปรั บปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงิ นกูท้ ี่ กระทรวงกำรคลังกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นไปตำมรัฐธรรมนูญ
มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรื อไม่
ประเด็นที่หนึ่ง กำรตรำพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งิ นเพื่อกำรวำงระบบ
บริ หำรจัดกำรน้ ำ และสร้ ำ งอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นไปตำมรั ฐ ธรรมนู ญ มำตรำ ๑๘๔
วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรื อไม่
ในช่วงปลำยปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เกิดมหำอุทกภัยหลำยจังหวัดในประเทศไทยและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชำชนประมำณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ครัวเรื อน ซึ่ งธนำคำรโลกได้ประเมิ นควำมเสี ยหำย
ทำงด้ำนเศรษฐกิจในเบื้องต้นมีมูลค่ำสูงถึง ๑,๔๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท แยกเป็ นควำมเสี ยหำยต่อทรัพย์สิน
จำนวน ๖๓๐,๐๐๐ ล้ำนบำท และควำมเสี ยหำยต่อรำยได้จำนวน ๗๙๐,๐๐๐ ล้ำนบำท และหำกจำแนกเป็ น
ควำมเสี ยหำยระหว่ำงภำครั ฐกับภำคเอกชนแล้ว สำมำรถคิดเป็ นควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นต่อโครงสร้ำง
พื้นฐำน กำรผลิต และภำคสังคมของรัฐ จำนวน ๑๔๑,๐๐๐ ล้ำนบำท และภำคเอกชน ๑,๒๘๐,๐๐๐
ล้ำ นบำท ควำมเสี ยหำยดั ง กล่ ำ วท ำให้ ภ ำวะเศรษฐกิ จ หดตั ว อย่ ำ งรุ นแรงกว่ ำ ที่ ค ำดกำรณ์ ไ ว้
หลำยหน่วยงำนได้มีกำรปรับลดประมำณกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงเหลือไม่เกิน
ร้อยละ ๑.๑ จำกเดิมที่เคยประมำณกำรไว้ร้อยละ ๔.๐ ดังนั้น เศรษฐกิจไทยจึงอยูใ่ นภำวะวิกฤต หรื อ
มี ภยันตรำยอย่ำงใหญ่หลวง รั ฐ บำลได้ดำเนิ นกำรแก้ไขปั ญหำช่ วยเหลือเยียวยำผูป้ ระสบภัย โดยมี
มำตรกำรช่วยเหลือจ่ำยเงินชดเชยแก่ผปู้ ระสบภัย กำรสนับสนุนสิ นเชื่อและผ่อนปรนเงื่อนไขกำรชำระหนี้
กำรลดหย่อนภำษี และกำรช่ วยเหลื อค่ ำครองชี พ โดยกำรอนุ ม ัติ งบกลำงจำกเงิ นงบประมำณรำยจ่ ำย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ล้ำนบำท และได้อนุมตั ิกรอบวงเงินแผนงำนและโครงกำร
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนควำมเป็ นอยูข่ องประชำชน และด้ำนฟื้ นฟูคุณภำพชีวิตที่จะดำเนิ นกำรในปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๑๓๙,๔๕๒ ล้ำนบำท โดยสำนักงบประมำณได้พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
ให้ดำเนินกำรตำมแผนงำนและโครงกำรดังกล่ำวแล้ว เป็ นเงิน ๗๓,๓๘๙ ล้ำนบำท

- ๓๕ เพื่อให้เกิ ดควำมเชื่ อมัน่ ในกำรประกอบอำชี พของประชำชนและผูล้ งทุนรวมทั้งกำรป้ องกัน
มิให้เกิ ดปั ญหำวิกฤตอุทกภัยอันเป็ นภัยพิบตั ิสำธำรณะซ้ ำซ้อนขึ้นอีก คณะรั ฐมนตรี ได้ใช้อำนำจตรำ
พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลสำคัญในกำรประกำศใช้พระรำชกำหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจำกในปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เกิดวิกฤตกำรณ์อุทกภัยอย่ำงร้ำยแรงในหลำยพื้นที่ของประเทศไทยซึ่ งก่อให้เกิดควำม
เสี ยหำยต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงรุ นแรง รัฐบำลมีควำมจำเป็ นอย่ำงเร่ งด่วนที่จะต้องบูรณะและฟื้ นฟู
ประเทศ เยียวยำควำมเสี ยหำยให้แก่ประชำชน รวมทั้งดำเนิ นกำรวำงระบบกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำและ
สร้ำงอนำคตประเทศ โดยกำรจัดให้มีกำรลงทุนในโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคพื้นฐำนที่จำเป็ น นอกจำกนี้
ผลจำกกำรเกิ ดควำมเสี ย หำยนั้นยัง ทำให้ร ะบบเศรษฐกิ จของประเทศไทยโดยรวมเริ่ ม ถดถอยและ
อยูใ่ นภำวะที่มีควำมเสี่ ยงต่อควำมเชื่อมัน่ ของสำธำรณะ ดังนั้น ท่ำมกลำงควำมเป็ นไปในวิกฤตที่เกิดขึ้น
จำกอุทกภัย รัฐบำลได้พิจำรณำเห็ นว่ำ กำรดำเนิ นกำรเพื่อให้เกิ ดควำมมัน่ ใจแก่ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุกฝ่ ำย
เป็ นเรื่ องที่สำคัญที่สุด อันที่จริ งแล้วประเทศไทยเคยจัดทำแผนแม่บทป้ องกันอุทกภัยลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ
ขึ้นมำแล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยหน่ วยงำนนำนำชำติ ซ่ ึ งเป็ นหน่ วยงำนที่ ได้รับควำมเชื่ อถือ คื อ
Japan International Cooperation Agency (JICA) ซึ่ งเป็ นหน่ วยงำนที่ ได้ท ำกำรศึ กษำและแนะน ำว่ำ
ประเทศไทยควรจะมีกำรลงทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อป้ องกันปั ญหำอุทกภัย นอกจำกนั้นในเดือน
ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๓ สำนักงำนทรั พย์สินส่ วนพระมหำกษัตริ ย ไ์ ด้จัดทำรำยงำนอี กฉบับหนึ่ ง ที่ มี
เนื้อหำใกล้เคียงสอดคล้องกัน แนะนำให้มีกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนอย่ำงมีนยั สำคัญเช่นเดียวกัน
เพื่อป้ องกันไม่ ให้เกิ ดอุทกภัย แต่ มิได้มี กำรดำเนิ นกำรตำมแผนทั้ง สองแต่อย่ำงใด จึ งจำเป็ นต้องมี
มำตรกำรฟื้ นฟูประเทศทั้งกำรแก้ไขเยียวยำควำมเสี ยหำย กำรป้ องกันภัยพิบตั ิที่ใกล้จะถึงและกำรสร้ำง
ควำมเชื่อมัน่ ในกำรประกอบอำชีพของประชำชนและผูล้ งทุน ซึ่ งกำรดำเนิ นกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำว
จะต้องใช้จ่ำยเงินเป็ นจำนวนมำกและต้องดำเนิ นกำรอย่ำงเร่ งด่วนหลำยแนวทำง โดยที่กำรวำงระบบ
กำรบริ หำรจั ด กำรน้ ำและสร้ ำ งอนำคตประเทศจะต้ อ งด ำเนิ น กำรอย่ ำ งเร่ งด่ ว นและต่ อ เนื่ อ ง

- ๓๖ เพื่ อ ป้ องกัน กำรเกิ ด ภัย พิ บัติ ใ นอนำคตได้อ ย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและยัง่ ยืน พระรำชก ำหนดฉบับ นี้
มีสำระสำคัญ คือ เป็ นกฎหมำยที่ให้กระทรวงกำรคลังมีอำนำจกูเ้ งินในนำมรัฐบำลแห่ งรำชอำณำจักร
ไทย เพื่อให้นำไปใช้จ่ำยในกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศในวงเงินไม่เกิ น
๓๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำท โดยอำจกูเ้ ป็ นเงินบำทหรื อเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้แต่ตอ้ งกระทำภำยในวันที่ ๓๐
มิ ถุนำยน ๒๕๕๖ คณะรั ฐมนตรี จะต้องเสนอกรอบกำรใช้จ่ำยเงิ นตำมพระรำชกำหนดนี้ ต่อรั ฐสภำ
เพื่อทรำบก่อนเริ่ มดำเนิ นกำร ซึ่ ง กระทรวงกำรคลังต้องรำยงำนกำรกูเ้ งิ นที่ กระทำในปี งบประมำณ
ที่ ล่ว งมำแล้ว ให้รั ฐ สภำทรำบภำยใน ๖๐ วันนับแต่ วนั สิ้ นปี งบประมำณ โดยในรำยงำนต้องระบุ
รำยละเอียดของกำรกูเ้ งิน วัตถุประสงค์ของกำรใช้จ่ำยเงิน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับ
หรื อคำดว่ำจะได้รับด้วย
ในกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของพระรำชกำหนดฉบับนี้ คณะรัฐมนตรี ได้วำง
ยุทธศำสตร์ กำรฟื้ นฟูและพัฒนำประเทศอย่ำงยัง่ ยืน โดยกำรจัดทำแผนแม่ บทกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำ
เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำเพื่อมิให้เกิดวิกฤตอุทกภัยซ้ ำสอง ซึ่ งกำหนดยุทธศำสตร์
กำรบรรเทำอุทกภัย คือ ๑) ยุทธศำสตร์ กำรบรรเทำอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ แบบบูรณำกำร
ระยะเร่ งด่วน รวม ๗ แผนงำน มี ค่ำกำรลงทุนประมำณ ๑๗,๐๐๐ ล้ำนบำท (+ ๔,๕๐๐ ล้ำนบำท)
๒) ยุทธศำสตร์ กำรบรรเทำอุทกภัยในพื้นที่ ลุ่ม น้ ำเจ้ำพระยำ แบบบูร ณำกำรและยัง่ ยืน (ระยะยำว)
รวม ๘ แผนงำน มีค่ำลงทุนประมำณ ๓๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท และ ๓) ยุทธศำสตร์ กำรบรรเทำอุทกภัย
ในพื้นที่ลุ่มน้ ำอื่น ๆ (๑๗ ลุ่มน้ ำ) แบบบูรณำกำรและยัง่ ยืน (ระยะยำว) รวม ๖ แผนงำน มีค่ำกำรลงทุน
ประมำณ ๔๐,๐๐๐ ล้ำนบำท รวมมีค่ำกำรลงทุนทั้งสิ้นประมำณ ๓๕๗,๐๐๐ ล้ำนบำท ถึง ๓๖๑,๕๐๐
ล้ำนบำท
ประเด็นพิจำรณำว่ำ กำรตรำพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบ
บริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นกรณี เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษำควำม
มัน่ คงในทำงเศรษฐกิ จของประเทศหรื อป้ องปั ดภัยพิบตั ิ สำธำรณะ ตำมรั ฐธรรมนู ญ มำตรำ ๑๘๔

- ๓๗ วรรคหนึ่ ง หรื อไม่ นั้น เห็นว่ำ กำรตรำพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำง
ระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็เพื่อประโยชน์ในกำรป้ องกันและ
บรรเทำควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดขึ้ นจำกปั ญหำอุทกภัย รวมทั้งกำรสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ ทำงเศรษฐกิ จให้แ ก่
นักลงทุนและประชำชนโดยทัว่ ไป เนื่ องจำกปั ญหำอุทกภัยดัง กล่ำวได้สร้ ำงควำมเสี ยหำยต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่ำงรุ นแรง และมีควำมเสี ยหำยต่อทรัพย์สินของประชำชนเป็ นจำนวนมำก
โดยเฉพำะควำมเสี ย หำยที่ เกิ ด ขึ้ นกับผูป้ ระกอบกิ จกำรในนิ ค มอุ ตสำหกรรมที่ ถูกน้ ำท่ วมมี โ รงงำน
อุตสำหกรรมได้รับผลกระทบทั้งสิ้ น ๘๔๑ โรงงำน ซึ่ งโรงงำนส่ วนใหญ่เป็ นแหล่งผลิตวัตถุดิบของ
อุตสำหกรรมที่สำคัญของประเทศ เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์ ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ
อำหำรและเครื่ องดื่ ม เป็ นต้น เป็ นผลให้กระทบต่อระบบเศรษฐกิ จของโลกเนื่ องจำกประเทศไทย
เป็ นฐำนกำรผลิตชิ้นส่วนในอุตสำหกรรมดังกล่ำว หำกรัฐบำลไม่มีมำตรกำรป้ องกันและบรรเทำปั ญหำ
อุทกภัย ที่ จะสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ ให้แ ก่นักลงทุ นชำวไทยและชำวต่ำงประเทศแล้ว ผูป้ ระกอบกิ จกำร
ในนิ คมอุตสำหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ถูกน้ ำท่วมอำจตัดสิ นใจย้ำยสถำนที่ประกอบกำรไปอยู่ต่ำงประเทศ
อันจะเกิดผลกระทบต่อควำมเชื่อมัน่ และควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจของประเทศโดยส่ วนรวม จึงเห็นว่ำ
กำรตรำพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ำง
อนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นกรณี เพื่อประโยชน์ในอันที่ จะรักษำควำมมัน่ คงในทำงเศรษฐกิ จ
ของประเทศ และป้ องปัดภัยพิบตั ิสำธำรณะ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่ง
ประเด็นพิจำรณำว่ำ กำรตรำพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบ
บริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นกรณี ฉุกเฉิ นที่ มี ค วำมจำเป็ นรี บด่วน
อันมิอำจจะหลีกเลี่ยงได้ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคสอง หรื อไม่ เห็นว่ำ ปั ญหำอุทกภัยในช่วง
ปลำยปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นับเป็ นปั ญหำที่เกิดขึ้นภำยในประเทศมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของประชำชน
และระบบของเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงอย่ำงรุ นแรง รัฐบำลได้ใช้ทรัพยำกรเพื่อดำเนิ นกำร
แก้ไขปั ญหำช่วยเหลือเยียวยำผูป้ ระสบภัย ผูป้ ระกอบกิจกำรอุตสำหกรรม รวมทั้งปรับปรุ งซ่ อมแซม

- ๓๘ โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนโดยใช้เ งิ น งบประมำณและทรั พ ยำกรอื่ น ๆ ไปเป็ นจ ำนวนมำก แม้รั ฐ บำล
มีพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ งประกำศใช้บงั คับเมื่อวันที่ ๘
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ (ที่ ผ่ำนมำ) เป็ นเครื่ องมื อที่ สำคัญในกำรแก้ไขปั ญหำเพื่อฟื้ นฟูบูรณะประเทศ
โดยเฉพำะกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยในงบกลำง จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ล้ำนบำท และในส่ วนเงินสำรอง
จ่ำยฉุ กเฉิ น จำนวน ๖๖,๐๐๐ ล้ำนบำท ที่ต้ งั ไว้ที่กระทรวง ทบวง กรมต่ำง ๆ นั้น รัฐบำลได้อนุ มตั ิ
เงินบำงส่ วนของงบประมำณดังกล่ำว เพื่อแก้ไขบรรเทำปั ญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ผปู้ ระสบอุทกภัย
เป็ นกำรเฉพำะหน้ำไปแล้ว อี กทั้งจะให้รัฐ บำลเพิ่มวงเงิ นขำดดุลงบประมำณอีกจำนวน ๑๕๐,๐๐๐
ล้ำนบำท ไว้ในร่ ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยดังกล่ำว ก็ไม่สำมำรถกระทำได้เพรำะล่วงเลย
ระยะเวลำที่หน่วยงำนต้องส่ งคำของบประมำณให้สำนักงบประมำณ และเกินกรอบวงเงินและประมำณกำร
รำยจ่ำยประจำปี ที่กำหนดไว้ หรื อจัดทำเป็ นร่ ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่ม เติ ม) ซึ่ ง กำรพิจำรณำร่ ำงพระรำชบัญญัติดงั กล่ำว มี กำรใช้ระยะเวลำพิจำรณำ
ค่ อ นข้ำ งนำนไม่ ทัน ต่ อ สถำนกำรณ์ ที่ รั ฐ บำลต้อ งด ำเนิ น กำรป้ องกัน ภัย พิ บัติ อ ัน เกิ ด จำกอุ ท กภัย
โดยเร่ งด่วน ซึ่ งมีสัญญำณบ่งชี้ ว่ำ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเทศไทยอำจเกิดวิกฤตมหำอุทกภัยขึ้นอีก
กำรที่รัฐบำลจัดให้มีกำรดำเนิ นกำรเพื่อวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำตำมยุทธศำสตร์ กำรบรรเทำอุทกภัย
ในพื้น ที่ ลุ่ม น้ ำเจ้ำ พระยำ แบบบู ร ณำกำรและยัง่ ยืน ที่ จะต้องใช้เงิ นจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ ล้ำ นบำท
ตำมพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งิ นเพื่อกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็ นกำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ในกำรประกอบอำชีพของประชำชนและผูล้ งทุน
ที่อยู่ในพื้นที่ดำเนิ นกำรตำมยุทธศำสตร์ และเป็ นกำรป้ องกันภัยพิบตั ิที่จะเกิดขึ้นในเวลำอันใกล้จะถึง
จึงเห็นว่ำ กำรตรำพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำ
และสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นกรณี ฉุกเฉิ นที่มีควำมจำเป็ นรี บด่วนอันมิอำจจะหลีกเลี่ยงได้
ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคสอง

- ๓๙ ศำลรัฐธรรมนู ญโดยมติเอกฉันท์ เห็นว่ำ กำรตรำพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลัง
กูเ้ งินเพื่อกำรวำงระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นไปตำมรัฐธรรมนูญ
มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
ประเด็นที่สอง กำรตรำพระรำชกำหนดปรั บปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงิ นกูท้ ี่ กระทรวงกำรคลังกู้
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กองทุ น เพื่ อ กำรฟื้ นฟูแ ละพัฒ นำระบบสถำบัน กำรเงิ น พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นไปตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรื อไม่
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยได้ประสบกับปัญหำวิกฤตทำงกำรเงินครั้งใหญ่
คณะรั ฐ มนตรี สมัย นั้ น ได้ต รำพระรำชก ำหนดให้ อ ำนำจกระทรวงกำรคลัง กู้เ งิ น ๒ ฉบับ คื อ
พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินและจัดกำรเงินกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและ
พัฒนำระบบสถำบันกำรเงิ น พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็ นเงิ น ๕๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท และพระรำชกำหนดให้
อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งิ นและจัดกำรเงิ นกู้เพื่อช่ วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูแ ละพัฒนำระบบ
สถำบันกำรเงิ น ระยะที่ สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ อี กเป็ นเงิ น ๗๘๐,๐๐๐ ล้ำนบำท เนื่ องจำกได้มีกำร
ประเมิ น ภำระควำมเสี ย หำยของกองทุ น เพื่ อ กำรฟื้ นฟูแ ละพัฒ นำระบบสถำบัน กำรเงิ น ในกำรให้
ควำมช่ ว ยเหลื อ เป็ นเงิ น จ ำนวนทั้ง สิ้ น ๑,๔๐๑,๔๕๐ ล้ำ นบำท ซึ่ ง ในระยะเวลำ ๑๕ ปี ที่ ผ่ำ นมำ
ได้มีกำรชำระคื นต้นเงินกูส้ ำหรับหนี้ เงินกูด้ งั กล่ำวน้อยมำก หรื อประมำณร้ อยละ ๑๓ ยังมีตน้ เงินกู้
ค้ำงชำระรวมเป็ นเงินประมำณ ๑,๑๔๐,๐๐๐ ล้ำนบำท หรื อประมำณร้อยละ ๘๗ แต่กระทรวงกำรคลัง
ได้มีกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อชำระดอกเบี้ ยเงิ นกูด้ งั กล่ำวไปแล้วทั้งสิ้ น ๖๗๐,๕๐๒ ล้ำนบำท
คณะรัฐมนตรี เห็นว่ำประเทศไทยมีควำมจำเป็ นต้องกูเ้ งินเพื่อใช้ในกำรวำงระบบกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำ
และสร้ ำ งอนำคตประเทศ จ ำนวน ๓๕๐,๐๐๐ ล้ำ นบำท และเพื่ อ ใช้ส ำหรั บ กองทุ น ส่ ง เสริ ม
กำรประกันภัยพิบตั ิ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำท รวมเป็ นเงินจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท และในเวลำ
เดียวกันเพื่อลดภำระงบประมำณในกำรชำระดอกเบี้ยของหนี้ เงินกูท้ ี่กมู้ ำช่วยเหลือกำรดำเนิ นกำรของ
กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน จำเป็ นต้องปรั บปรุ งและจัดกำรระบบกำรชำระหนี้

- ๔๐ เงิ น กู้ ดัง กล่ ำ ว คณะรั ฐ มนตรี จึ ง ใช้ อ ำนำจตรำพระรำชก ำหนดปรั บ ปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงิ น กู้
ที่กระทรวงกำรคลังกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยมีเหตุผลสำคัญในกำรประกำศใช้พระรำชกำหนดฉบับนี้ คือ เนื่ องจำกในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เกิด
วิกฤตกำรณ์อุทกภัยอย่ำงร้ำยแรงในหลำยพื้นที่ของประเทศไทยซึ่ งก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อเศรษฐกิจ
และสังคมอย่ำงรุ นแรง รัฐบำลมีควำมจำเป็ นอย่ำงเร่ งด่วนที่ จะต้องบูรณะและฟื้ นฟูประเทศ เยียวยำ
ควำมเสี ย หำยให้แ ก่ ประชำชน รวมทั้ง ดำเนิ นกำรวำงระบบกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ ำงอนำคต
ประเทศ โดยกำรจัดให้มีกำรลงทุนในโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคพื้นฐำนที่จำเป็ น นอกจำกนี้ ผลจำกกำร
เกิดควำมเสี ยหำยนั้นยังทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ่ มถดถอยและอยู่ในภำวะที่ มี
ควำมเสี่ ยงต่อควำมเชื่ อมัน่ ของสำธำรณะ จึงจำเป็ นต้องมี มำตรกำรฟื้ นฟูประเทศทั้งกำรแก้ไขเยียวยำ
ควำมเสี ยหำย กำรป้ องกันภัยพิบตั ิ ที่ใกล้จะถึง และกำรสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ ในกำรประกอบอำชี พของ
ประชำชนและผูล้ งทุน ซึ่ งกำรดำเนิ นกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำวจะต้องใช้จ่ำยเงินเป็ นจำนวนมำกและต้อง
ด ำเนิ น กำรอย่ำ งเร่ ง ด่ ว นหลำยแนวทำง และแนวทำงหนึ่ งคื อ กำรลดภำระงบประมำณที่ จ ะต้อ ง
จัดสรรไปชำระดอกเบี้ ยเงิ นกูท้ ี่กูม้ ำเพื่อช่วยเหลือกำรดำเนิ นกำรของกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำ
ระบบสถำบันกำรเงิ นที่ เกิดจำกกำรแก้ไขปั ญหำวิกฤตของระบบสถำบันกำรเงิ นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐
โดยจำเป็ นต้องปรับปรุ งและจัดกำรระบบกำรชำระหนี้ เงินกูด้ งั กล่ำวเสี ยใหม่ให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
และไม่เป็ นภำระต่องบประมำณรำยจ่ำยของรัฐบำลอีกต่อไป โดยกำหนดให้กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและ
พัฒนำระบบสถำบันกำรเงินมีหน้ำที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรชำระคืนต้นเงินกูแ้ ละกำรชำระดอกเบี้ย
เงิ นกูด้ งั กล่ำว และให้ธนำคำรแห่ ง ประเทศไทยเป็ นผูก้ ำกับดูแ ลกำรดำเนิ นงำนของกองทุ นดังกล่ำว
ตลอดจนปรับปรุ งกำรจัดหำแหล่งเงินในกำรนำไปชำระต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกูไ้ ด้อย่ำงต่อเนื่ อง โดย
ยังคงหลักเกณฑ์และแหล่งเงินในกำรชำระคืนต้นเงินกูท้ ี่กำหนดไว้แต่เดิม พร้อมกับเพิ่มเติมกำรเรี ยกเก็บ
เงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อนำไปใช้ในกำรดำเนิ นกำรดังกล่ำวด้วย ทั้งนี้ ภำยใต้หลักกำรในกำรรักษำ
วินยั กำรเงินกำรคลังของประเทศ

- ๔๑ พระรำชกำหนดฉบับนี้ มี สำระสำคัญ คื อ (๑) กำหนดให้กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำ
ระบบสถำบัน กำรเงิ นมี ห น้ำที่ แ ละรั บ ผิด ชอบเกี่ ย วกับ กำรช ำระคื นต้น เงิ น กู้แ ละดอกเบี้ ย เงิ นกู้ต ำม
พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินและจัดกำรเงินกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟู
และพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งิน
และจัด กำรเงิ น กู้เ พื่อ ช่ ว ยเหลื อกองทุ น เพื่ อกำรฟื้ นฟูแ ละพัฒ นำระบบสถำบันกำรเงิ น ระยะที่ สอง
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกำรจัดลำดับกำรชำระหนี้ และกำรกำหนดจำนวนเงินที่ตอ้ งชำระให้เป็ นไปตำมที่
กระทรวงกำรคลังแจ้งให้ทรำบ (๒) กำหนดให้บญั ชีสะสมเพื่อกำรชำระคืนต้นเงินกูช้ ดใช้ควำมเสี ยหำย
ของกองทุ น เพื่ อ กำรฟื้ นฟู แ ละพั ฒ นำระบบสถำบั น กำรเงิ น ตำมพระรำชก ำหนดให้ อ ำนำจ
กระทรวงกำรคลังกูเ้ งิ นและจัดกำรเงิ นกูเ้ พื่อช่ วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบัน
กำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรชำระคืนต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยสำหรับเงิน
ที่ กูม้ ำเพื่อช่ วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิ น (๓) กำหนดให้ธนำคำร
แห่ งประเทศไทยมีหน้ำที่ดูแลรักษำ ตลอดจนจัดกำรเงินและสิ นทรัพย์ในบัญชี สะสมเพื่อกำรชำระคืน
ต้นเงิ นกู้ช ดใช้ค วำมเสี ย หำยของกองทุ นเพื่อกำรฟื้ นฟูแ ละพัฒ นำระบบสถำบันกำรเงิ น รวมทั้ง ให้
มีอำนำจสั่งจ่ำยเงิ นจำกบัญชี ดงั กล่ำวให้แก่กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิ นเพื่อ
นำไปชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ต้นเงินกู้ และใช้จ่ำยเป็ นค่ำบริ หำรจัดกำร (๔) กำหนดแหล่งเงินที่ให้นำส่ ง
เข้ำบัญชีสะสม ฯ เพื่อไปชำระหนี้ คือ ๑) กำไรสุ ทธิ ของธนำคำรแห่ งประเทศไทยที่ตอ้ งนำส่ งรัฐตำม
กฎหมำยจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละเก้ำสิ บ ๒) สิ นทรั พย์คงเหลือในบัญชี ผลประโยชน์ประจำปี ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยเงินตรำ ๓) เงินหรื อสิ นทรัพย์ของกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
ตำมจำนวนที่คณะรัฐมนตรี กำหนด ๔) เงินที่สถำบันกำรเงินนำส่ งให้ตำมที่ธนำคำรแห่ งประเทศไทย
กำหนดเป็ นอัตรำร้อยละต่อปี ของยอดเงินฝำกถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับกำรคุม้ ครองโดยเมื่อรวมกับอัตรำ
ที่นำส่งเข้ำสถำบันคุม้ ครองเงินฝำกแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๑ ของยอดเงินฝำกถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับ
กำรคุม้ ครองเงินฝำก และ ๕) เงินที่ธนำคำรแห่ งประเทศไทยกำหนดให้สถำบันกำรเงินนำส่ งเพิ่มเติม
โดยเมื่ อ รวมกับ เงิ น ที่ เ รี ย กเก็บ แล้ว ต้อ งไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๑ ของยอดเงิ นที่ ส ถำบัน กำรเงิ น ได้รั บ จำก
ประชำชน

- ๔๒ ประเด็นพิจำรณำว่ำ กำรตรำพระรำชกำหนดปรับปรุ งกำรบริ หำรหนี้เงินกูท้ ี่กระทรวงกำรคลังกู้
เพื่อช่ ว ยเหลื อ กองทุ น เพื่อกำรฟื้ นฟูแ ละพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิ น พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นกรณี เพื่ อ
ประโยชน์ในอันที่ จะรั กษำควำมมัน่ คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ ตำมรัฐธรรมนู ญ มำตรำ ๑๘๔
วรรคหนึ่ง หรื อไม่ เห็นว่ำ รัฐบำลมีควำมพยำยำมที่จะแก้ไขปั ญหำหนี้ สำธำรณะของรัฐบำล เนื่ องจำก
กระทรวงกำรคลังต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำยอันเป็ นเงิ นภำษี ของประชำชนเพื่อชำระหนี้ เงิ นต้นหรื อ
ดอกเบี้ ยอันเกิ ดจำกปั ญหำวิกฤตกำรณ์ ทำงกำรเงิ นเมื่ อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่ งรั ฐบำลได้ต้ งั งบประมำณ
รำยจ่ำยสำหรั บกำรชำระดอกเบี้ ยของหนี้ เงินกูด้ งั กล่ำวตลอดระยะเวลำ ๑๕ ปี เป็ นเงิ นงบประมำณ
ถึง ๖๗๐,๕๐๒ ล้ำนบำท แต่ชำระเงินต้นไปได้เพียงร้อยละ ๑๓ ของหนี้ เงินกู้ ซึ่ งในปั จจุบนั ยังคงมี
หนี้ คำ้ งชำระอยู่ถึง ๑,๑๔๐,๐๐๐ ล้ำนบำท หำกรั ฐบำลต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อชำระหนี้ เงินกู้
ดังกล่ำวต่อไปอีก ย่อมเป็ นภำระต่องบประมำณที่รัฐบำลต้องจัดหำมำให้ ซึ่ งในปี งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รัฐบำลได้ต้ งั งบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรชำระดอกเบี้ยเงินกูด้ งั กล่ำวเป็ นเงิ น
จำนวน ๖๘,๔๓๐ ล้ำนบำท ทำให้รัฐบำลมีเงินสำหรับลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน ของระบบเศรษฐกิจ
และสังคมลดน้อยลง อีกทั้งหนี้ เงิ นกูด้ งั กล่ำวเกิดจำกปั ญหำวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเงินที่สถำบันกำรเงิ น
เป็ นผูก้ ่ อขึ้ น และอยู่ในกำรก ำกับดู แ ลของธนำคำรแห่ ง ประเทศไทย กำรที่ รั ฐ บำลได้ม อบหมำยให้
ธนำคำรแห่ งประเทศไทยควบคุมดูแลกำรชำระคืนหนี้ เงินกูข้ องกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบ
สถำบันกำรเงินโดยนำกำไรสุ ทธิ ของธนำคำรแห่ งประเทศไทย เงินหรื อทรัพย์สินของกองทุนเพื่อกำร
ฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน รวมทั้งกำรนำส่ งเงินที่สถำบันกำรเงินส่ งให้ธนำคำรแห่ งประเทศไทย
ไม่เกินร้อยละ ๑ ของยอดเงินที่สถำบันกำรเงินได้รับจำกประชำชน ย่อมเป็ นกำรแก้ไขปั ญหำหนี้ เงินกู้
ที่รัฐบำลนำมำช่วยเหลือสถำบันกำรเงินอย่ำงเป็ นระบบ และเป็ นผลให้รัฐบำลมีเงินงบประมำณที่ไม่ตอ้ ง
จัดสรรไปชำระดอกเบี้ยเงินกูใ้ นแต่ละปี เพื่อนำมำใช้ในกำรพัฒนำประเทศ จึงเห็นว่ำ พระรำชกำหนด
ปรับปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงินกูท้ ี่กระทรวงกำรคลังกูเ้ พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบ
สถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นกรณี เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษำควำมมัน่ คงในทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่ง

- ๔๓ ประเด็นพิจำรณำว่ำ กำรตรำพระรำชกำหนดปรับปรุ งกำรบริ หำรหนี้เงินกูท้ ี่กระทรวงกำรคลังกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นกรณี ฉุกเฉิ นที่มี
ควำมจำเป็ นรี บด่วนอันมิอำจจะหลีกเลี่ยงได้ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคสอง หรื อไม่ เห็นว่ำ
ปั ญ หำวิก ฤตทำงกำรเงิ น แม้ว่ำ จะเกิ ด ขึ้ น เป็ นเวลำกว่ำ ๑๕ ปี มำแล้ว แต่ กำรแก้ไขปั ญ หำดัง กล่ ำ ว
ยังไม่สัมฤทธิ ผล ควำมเสี ยหำยที่ กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิ นต้องรั บภำระ
มีจำนวนถึง ๑,๔๐๑,๔๕๐ ล้ำนบำท แต่กระทรวงกำรคลังยังมีหนี้ เงินค้ำงชำระอีกร้อยละ ๘๗ หรื อ
เป็ นเงินจำนวน ๑,๑๔๐,๐๐๐ ล้ำนบำท และได้ชำระดอกเบี้ยจนถึงสิ้ นปี งบประมำณ ๒๕๕๔ ไปแล้ว
เป็ นเงิน ๖๗๐,๕๐๒ ล้ำนบำท ซึ่งหนี้เงินกูจ้ ำนวนดังกล่ำว ยังคงเป็ นหนี้ สำธำรณะที่กระทรวงกำรคลัง
ต้องรั บผิดชอบ แต่พระรำชกำหนดปรั บปรุ งกำรบริ หำรหนี้ เงิ นกูท้ ี่ กระทรวงกำรคลังกูเ้ พื่อช่ วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำหนดวิธีกำรบริ หำรจัดกำร
หนี้ เพื่อให้กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินเป็ นผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับกำรชำระคืน
ต้นเงินกูแ้ ละกำรชำระดอกเบี้ยเงินกู้ โดยธนำคำรแห่ งประเทศไทยเป็ นผูก้ ำกับดูแลกำรดำเนิ นงำนของ
กองทุ น ซึ่ ง คำดว่ำจะชำระหนี้ เสร็ จสิ้ นภำยใน ๒๑ – ๒๖ ปี และในปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕
กระทรวงกำรคลังได้ต้ งั งบประมำณรำยจ่ำยสำหรั บชำระดอกเบี้ ยเงิ นกูเ้ ป็ นเงิ น ๖๘,๔๓๐ ล้ำนบำท
สำหรั บกำรช ำระดอกเบี้ ย เงิ นกู้ดงั กล่ำว หำกเปรี ยบเที ยบสัดส่ วนระหว่ำงเงิ นงบประมำณเพื่อชำระ
ดอกเบี้ยเงินกูก้ บั งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ต้ งั ไว้เป็ นวงเงิน ๒,๓๘๐,๐๐๐ ล้ำนบำท
จะคิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ ๒.๙ ของงบประมำณรำยจ่ำย แต่หำกคิดเป็ นสัดส่ วนต่องบลงทุนที่ ต้ งั ไว้
เป็ นวงเงิ น ๔๒๓,๓๘๗ ล้ำ นบำทแล้ว จะคิ ด สั ด ส่ ว นเป็ นร้ อ ยละ ๑๖.๒ ของงบลงทุ น ถื อ ว่ ำ
เป็ นสัดส่ วนที่มีนัยสำคัญต่อกำรลงทุนของประเทศ ซึ่ งรัฐบำลสำมำรถนำเงินที่ตอ้ งชำระดอกเบี้ยเงินกู้
ดังกล่ำว ประมำณปี ละกว่ำ ๖๐,๐๐๐ ล้ำนบำท มำลงทุนในแผนงำนและโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน หรื อนำไปลงทุนเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้
โดยรัฐบำลไม่ตอ้ งตั้งงบประมำณรำยจ่ำยชำระดอกเบี้ยในส่วนนี้ ในปี งบประมำณต่อ ๆ ไป ประกอบกับ
รัฐบำลต้องกำรบังคับใช้พระรำชกำหนดปรับปรุ งกำรบริ หำรหนี้เงินกูท้ ี่กระทรวงกำรคลังกูเ้ พื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ตน้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้

- ๔๔ มี เ วลำเตรี ยมกำรเรี ยกเก็ บ เงิ น จำกกองทุ น คุ ้ ม ครองเงิ น ฝำก ส ำหรั บ รอบหกเดื อ นแรกของปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ รั ฐบำลจะได้ไม่ตอ้ งตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ ยเงิ นกูด้ งั กล่ำวในกำร
จัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ งอยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนิ นกำรของส่ วนรำชกำรต่ำง ๆ
ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ และตำมพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้ งินเพื่อกำรวำง
ระบบบริ หำรจัดกำรน้ ำและสร้ ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ ได้วินิจฉัยไว้แล้วว่ำ เป็ นไปตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๘๔ วรรคหนึ่ งและวรรคสอง ได้กำหนดไว้ชดั เจนว่ำ รัฐบำลอำจกูเ้ ป็ นเงินบำท
หรื อเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้ แต่ตอ้ งกระทำภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๖ ซึ่ งช่วงระยะเวลำที่
ดำเนินกำรตำมพระรำชกำหนดดังกล่ำวนี้อยูใ่ นระหว่ำงปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และปี งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ สอดคล้องกันกับกำรที่รัฐบำลไม่ตอ้ งตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย
เงิ น กู้ดัง กล่ ำ วในปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อัน เป็ นกำรลดภำระเงิ น งบประมำณในช่ ว งเวลำ
เดียวกันที่จำเป็ นต้องกูเ้ งินตำมพระรำชกำหนดดังกล่ำวนี้ จึงเป็ นกรณี ที่มีวตั ถุประสงค์และควำมจำเป็ น
ในกำรใช้บงั คับร่ วมกันและเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน และกำรตรำพระรำชกำหนดปรับปรุ งกำรบริ หำรหนี้
เงิ น กู้ที่ ก ระทรวงกำรคลัง กู้เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กองทุ น เพื่ อ กำรฟื้ นฟู แ ละพัฒ นำระบบสถำบัน กำรเงิ น
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กำรบริ หำรจัดกำรหนี้ ของกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบ
สถำบัน กำรเงิ น เป็ นไปอย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เพื่ อสร้ ำ งควำมเชื่ อมั่น ในทำงเศรษฐกิ จ ของประเทศ
โดยรัฐบำลสำมำรถนำเงินที่ตอ้ งจ่ำยดอกเบี้ยเงินกูป้ ระมำณปี ละกว่ำ ๖๐,๐๐๐ ล้ำนบำท มำดำเนิ นกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม ถึงแม้ผแู้ ทนนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะคณะรัฐมนตรี จะแถลงรับว่ำ
ไม่มีควำมเชี่ ยวชำญทำงด้ำนกำรเมืองที่จะตรำพระรำชกำหนดในระหว่ำงปิ ดสมัยประชุมรัฐสภำก็ตำม
แต่กไ็ ด้ให้เหตุผลว่ำ ต้องรอคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องศึกษำและกำหนดรำยละเอียดในกำรจัดทำโครงกำร
ก่ อนเสร็ จแล้วจึ ง เสนอคณะรั ฐ มนตรี ซึ่ งน่ ำจะแสดงควำมสุ จริ ตได้ด้วยว่ ำมิ ไ ด้อ ำศัย โอกำสที่ อ ำจ
อ้ำงเหตุ ผ ลทำงกำรเมื อ งได้แ ต่ อย่ำ งใด ศำลได้พิจ ำรณำข้อเท็จจริ ง ทั้ง หมดประกอบกันแล้ว เห็ นว่ำ
กำรตรำพระรำชกำหนดทั้งสองฉบับดังกล่ำวไม่ถึงกับเป็ นกำรฝ่ ำฝื นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตำมที่
ผูเ้ ข้ำ ชื่ อ เสนอควำมเห็ น ต่ อ ประธำนแห่ ง สภำทั้ง สอง แต่ ค วำมจ ำเป็ นดัง กล่ ำ วเกิ ด ขึ้ น อัน มี ส ำเหตุ
เนื่องมำจำกวิกฤตกำรณ์อุทกภัยจริ ง และมีควำมจำเป็ น รี บด่วนที่จะต้องใช้มำตรกำรป้ องกันและเยียวยำ

