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ค าวนิิจฉัยที ่ ๕ - ๗/๒๕๕๕       เร่ืองพิจำรณำท่ี  ๕ - ๗/๒๕๕๕ 
 
          วนัท่ี  ๒๒  กมุภำพนัธ์  พุทธศกัรำช  ๒๕๕๕     
 

เร่ือง พระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำและสร้ำง
อนำคตประเทศ  พ .ศ.   ๒๕๕๕  และพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเ งินกู ้
ท่ีกระทรวงกำรคลงักู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบันกำรเงิน   
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  หรือไม่ 

 

 ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร  ซ่ึงต่อไปในค ำวินิจฉัยน้ีจะเรียกว่ำ  “ผูร้้องท่ี  ๑”  ส่งควำมเห็นของ
สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร จ ำนวน  ๑๑๗  คน  และประธำนวุฒิสภำ  ซ่ึงต่อไปในค ำวินิจฉัยน้ีจะเรียกว่ำ   
“ผู ้ร้องท่ี  ๒”  ส่งควำมเห็นของสมำชิกวุฒิสภำ  จ ำนวน  ๖๘  คน  รวม  ๒  ค ำร้อง  เพื่อขอให ้
ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉยัวำ่  พระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบ
บริหำรจดักำรน ้ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ี
เงินกู้ท่ีกระทรวงกำรคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน   
พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  หรือไม่  สรุปขอ้เท็จจริง
ตำมค ำร้องได ้ ดงัน้ี 
  ค ำร้องท่ีหน่ึง  (เร่ืองพิจำรณำท่ี  ๕ – ๖/๒๕๕๕)   
  คณะรัฐมนตรีโดยนำงสำวยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร  นำยกรัฐมนตรี  ไดมี้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ในกำรตรำพระรำชก ำหนดใหอ้  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ำและสร้ำง
อนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูท่ี้กระทรวงกำรคลงักู้
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เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบันกำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เม่ือวนัท่ี  ๑๐  
มกรำคม  ๒๕๕๕  โดยพระรำชก ำหนดดงักล่ำวไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  เม่ือวนัท่ี  ๒๖  มกรำคม  
๒๕๕๕  และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  ๒๗  มกรำคม  ๒๕๕๕  เป็นตน้ไป   
  คณะสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรผูเ้สนอควำมเห็นต่อผูร้้องท่ี  ๑  จ ำนวน  ๑๑๗  คน  เห็นว่ำ  กำรตรำ
พระรำชก ำหนดทั้งสองฉบบัของคณะรัฐมนตรี  ไม่เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคหน่ึงและ
วรรคสอง  โดยใหเ้หตุผลสรุปได ้ ดงัน้ี 
 ๑.  กรณีพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำ
และสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (เร่ืองพิจำรณำท่ี  ๕/๒๕๕๕)  เห็นวำ่   
       ๑.๑  กำรกู้เงินตำมพระรำชก ำหนดเป็นกำรกูเ้งินมำใช้ในโครงกำรระยะยำว  มิใช่กรณี
ฉุกเฉินท่ีมีควำมจ ำเป็นรีบด่วนอนัมิอำจจะหลีกเล่ียงได ้ เน่ืองจำกคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตำมมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์เพื่อวำงระบบกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำ  (กยน.)  ในกำรประชุมคร้ังท่ี   
๑/๒๕๕๕  เม่ือวนัท่ี  ๖  มกรำคม  ๒๕๕๕  เห็นชอบร่ำงแผนปฏิบติักำรบรรเทำอุทกภยัในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำแบบ
บูรณำกำรและยัง่ยนื  (กรณีลุ่มน ้ ำเจำ้พระยำ)  โดยมีกรอบวงเงินงบประมำณ  ๓๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  และ
เห็นชอบในหลักกำรให้จัดสรรงบประมำณ  จ ำนวน  ๕๐,๐๐๐  ล้ำนบำท  ซ่ึงกำรใช้เงินจ ำนวน  
๓๕๐,๐๐๐  ลำ้นบำทดงักล่ำว  คณะกรรมกำรยทุธศำสตร์เพื่อกำรฟ้ืนฟูและสร้ำงอนำคตประเทศ  (กยอ.)  
ท่ีมีนำยวีรพงษ ์ รำมำงกรู  เป็นประธำนไดก้ ำหนดแผนควำมตอ้งกำรใชเ้งินเบ้ืองตน้  ๒  แผนงำน  ไดแ้ก่  
แผนควำมต้องกำรใช้เ งินด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ ำ  วงเงิน  ๓๑๗ ,๑๒๖  ล้ำนบำท   
ซ่ึงประกอบด้วย  (๑)  กำรลงทุนแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ ำระยะเร่งด่วน  วงเงิน  
๑๗,๑๒๖  ลำ้นบำท  ใหใ้ชง้บประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และ  (๒)  กำรลงทุนตำม
แผนปฏิบัติกำรบรรเทำอุทกภัยในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำแบบบูรณำกำรและยัง่ยืน  (ลุ่มน ้ ำเจ้ำพระยำ)  วงเงิน  
๓๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  ให้ใชเ้งินกูภ้ำยใตร่้ำงพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อลงทุน 
วำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ   พ.ศ.  ....  โดย  กยอ.  ระบุว่ำตอ้งด ำเนินกำรกูเ้งิน
จ ำนวนดงักล่ำวใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลำ  ๑  ปี  ๖  เดือน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมำตรำ  ๓  วรรคสอง  ของพระรำช
ก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ท่ีบัญญติัให้กู้เงินให้แลว้เสร็จในวนัท่ี  ๓๐  มิถุนำยน  ๒๕๕๖  จึงเห็นได้ว่ำ  พระรำช
ก ำหนดดงักล่ำวเป็นกำรกูย้ืมเงินเพื่อน ำเงินกู ้ ๓๕๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  มำใชใ้นโครงกำรระยะยำวท่ีมิใช่
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โครงกำรเร่งด่วน เพรำะโครงกำรเร่งด่วนนั้ นจะเป็นกำรใช้เ งินจ ำนวน  ๑๗ ,๑๒๖  ล้ำนบำท   
จำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
       ๑.๒  กำรตรำพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำร
จดักำรน ้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  มิไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมัน่คง
ทำงเศรษฐกิจของประเทศตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคหน่ึง  กล่ำวคือ  ในขณะท่ีตรำพระรำช
ก ำหนดดังกล่ำวประเทศมิได้อยู่ในขั้นวิกฤตหรือมีภยนัตรำย  เน่ืองจำกรัฐบำลได้ระบุไวใ้นเอกสำร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ซ่ึงจดัท ำเสร็จในช่วงเดือนพฤศจิกำยน  ๒๕๕๔  ว่ำ
เศรษฐกิจไทยในปี  ๒๕๕๕  นั้น  เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจภำยในและภำยนอกประเทศอยูใ่นเกณฑดี์  ท ำให้
คำดวำ่เศรษฐกิจไทยในปี  ๒๕๕๕  ยงัสำมำรถขยำยตวัไดร้้อยละ  ๔.๕  ถึง  ๕.๕  และอตัรำเงินเฟ้อประมำณ
ร้อยละ  ๓.๐  ถึง  ๔.๐  ซ่ึงถือว่ำเป็นอตัรำท่ีดี  ประกอบกบัสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระหว่ำงประเทศ  
“มูด้ีส์  อินเวสเตอร์  เซอร์วิส”  (Moody’s  Investor  Services)  ไดป้รับเพิ่มแนวโน้มอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ
ของไทยจำก  “เชิงลบ”  เพิ่มเป็น  “เสถียรภำพ”  และปรับเพิ่มอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือตรำสำรหน้ีสกุลเงิน
ต่ำงประเทศของไทยข้ึนหน่ึงขั้นสู่ระดับ  A๒  เพรำะเหตุว่ำเศรษฐกิจของประเทศไทยฟ้ืนตัวอย่ำง
แข็งแกร่ง  และสถำนกำรณ์กำรคลงัของรัฐมีประสิทธิภำพ  กรณีจึงเห็นไดว้่ำประเทศมิไดอ้ยู่ในภำวะ
วิกฤต  หรือมีภยนัตรำยท่ีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งตรำพระรำชก ำหนดเพื่อประโยชน์ในอนัท่ีจะ
รักษำควำมมัน่คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ  นอกจำกนั้นกำรท่ีรัฐบำลยงัไม่มีแผนชดัเจนในกำรใช้
เงินจ ำนวน  ๓๕๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  ท ำให้นกัลงทุนต่ำงชำติและภำยในประเทศขำดควำมเช่ือมัน่ในกำร
ลงทุน  และกระทบต่อควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจของประเทศอยำ่งร้ำยแรง    
 ๒.  กรณีพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกู้ท่ีกระทรวงกำรคลงักูเ้พื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (เร่ืองพิจำรณำท่ี  ๖/๒๕๕๕)  เห็นวำ่ 
       ๒.๑  กำรตรำพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูท่ี้กระทรวงกำรคลงักูเ้พื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  มิไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำร
รักษำควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจของประเทศตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคหน่ึง  เน่ืองจำกไม่มี
ควำมชดัเจนในส่วนผูรั้บผิดชอบภำระในกำรช ำระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียของกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและ
พฒันำระบบสถำบันกำรเงิน  กล่ำวคือ  มำตรำ  ๔  ของพระรำชก ำหนดน้ี  ยงัไม่มีควำมชัดเจนว่ำ   
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หน้ีของกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบันกำรเงินนั้ น  ยงัอยู่ในควำมรับผิดชอบของ
กระทรวงกำรคลงัเช่นเดิม  หรือโอนให้ไปอยู่ในควำมรับผิดชอบของธนำคำรแห่งประเทศไทย  กำรท่ี
พระรำชก ำหนดน้ีก ำหนดให้ใชเ้งินหรือทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นบญัชีตำมมำตรำ  ๕  เพื่อกำรช ำระคืนตน้เงินกู้
และดอกเบ้ียเงินกูน้ั้น  พบว่ำ  แหล่งรำยไดต้ำมมำตรำ ๕ ดงักล่ำวมีน้อยมำก  ไม่เพียงพอต่อกำรน ำไป
ออกพนัธบตัรช ำระหน้ีเงินกูไ้ด ้ ฉะนั้น  เม่ือหลกัเกณฑข์องพระรำชก ำหนดยงัไม่มีควำมชดัเจนเช่นน้ี 
จึงยงัไม่อำจสร้ำงควำมมั่นใจได้ว่ำระบบบริหำรจัดกำรหน้ีสำธำรณะของประเทศไทยมีแนวทำง  
หลกัเกณฑ ์ หรือมำตรกำรท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม  กำรก ำหนดหลกัเกณฑท่ี์ยงัมีควำมคลุมเครือเช่นน้ี
จึงเป็นกำรท ำลำยควำมมัน่คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ  นอกจำกน้ี  มำตรำ  ๘  ของพระรำชก ำหนด
ฉบบัน้ีให้อ  ำนำจธนำคำรแห่งประเทศไทยสำมำรถเรียกให้สถำบนักำรเงินต่ำง ๆ น ำส่งเงินเพื่อน ำไป
ช ำระคืนตน้เงินกูห้รือดอกเบ้ียของกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  เม่ือพิจำรณำ
หลกัเกณฑต์ำมมำตรำ  ๘  แลว้  พบว่ำก่อให้เกิดผลกระทบต่อควำมมัน่คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ  
กล่ำวคือ  เม่ือธนำคำรแห่งประเทศไทยเรียกเก็บเงินน ำส่งจำกสถำบนักำรเงินต่ำง ๆ  เพิ่มเติม  นอกเหนือ 
จำกอตัรำท่ีกฎหมำยก ำหนดให้สถำบนักำรเงินน ำส่งเขำ้กองทุนคุม้ครองเงินฝำกแลว้  สถำบนักำรเงินต่ำง ๆ  
ก็จะผลกัภำระในเงินจ ำนวนดงักล่ำวไปยงัประชำชนเจำ้ของบญัชีเงินฝำกให้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อไป   
ท ำให้ประชำชนมีค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำธุรกรรมกบัธนำคำรสูงข้ึน  ในทำงกลบักนั  อตัรำดอกเบ้ียเงินฝำก
ของธนำคำรกจ็ะลดต ่ำลง ไม่อำจจูงใจให้ประชำชนออมเงินกบัทำงธนำคำรเพิ่มมำกข้ึนได ้ ท ำให้ตวัเลข
เงินออมของประเทศลดนอ้ยลงไปอีก ซ่ึงกำรท่ีประเทศมีตวัเลขเงินออมอยูใ่นระดบัต ่ำนั้น  ยอ่มส่งผลต่อ
ควำมเช่ือมั่นของนักลงทุนต่ำงชำติในกำรตัดสินใจเข้ำมำลงทุนในประเทศน้อยลงตำมไปด้วย   
จึงเห็นได้ว่ำ  มำตรกำรดังกล่ำวน้ีกระทบต่อควำมมั่นคงทำงกำรเงินของประเทศ  และกำรท่ีรัฐบำล 
กล่ำวอำ้งวำ่  ผลท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตรำพระรำชก ำหนดฉบบัน้ี  จะท ำให้รัฐบำลประหยดังบกำรจ่ำยดอกเบ้ีย 
ประมำณ  ๖๐,๐๐๐  ถึง  ๗๐,๐๐๐  ลำ้นบำทต่อปีของงบประมำณรำยจ่ำยทั้ งหมดของปีนั้น  ในส่วนน้ี  
ขอ้เทจ็จริงกป็รำกฏชดัเจนแลว้ว่ำรัฐบำลไดต้ั้งงบประมำณเพื่อช ำระดอกเบ้ียในส่วนหน้ีของกองทุนเพื่อ
กำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  ไวใ้นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  แลว้  
ซ่ึงไม่สำมำรถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้
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       ๒.๒  กำรตรำพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูท่ี้กระทรวงกำรคลงักูเ้พื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  มิไดก้ระท ำในกรณีฉุกเฉินท่ีมี
ควำมจ ำเป็นรีบด่วนอนัมิอำจจะหลีกเล่ียงได ้ ตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคสอง  กล่ำวคือ  ปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงว่ำ  ในขณะท่ีมีกำรตรำพระรำชก ำหนดฉบบัน้ี  อตัรำหน้ีสำธำรณะต่อผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภำยในประเทศ  (Gross  Domestic  Product  -  GDP)  อยู่ท่ีร้อยละ ๔๑.๖๖  ณ  เดือนธันวำคม   ๒๕๕๔  ซ่ึง
เม่ือพิจำรณำถึงกรอบทำงกำรคลงัท่ีถูกก ำหนดโดยกระทรวงกำรคลงั  มีหลกัส ำคญัในกำรกูย้ืมเงินของ
ประเทศวำ่  อตัรำหน้ีสำธำรณะต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ  (GDP)  จะตอ้งไม่เกินร้อยละ  ๖๐  
ฉะนั้น  จึงเห็นไดว้่ำ  ยงัมีกรอบท่ีรัฐบำลสำมำรถกูเ้งินไดอี้กร้อยละ  ๒๐  ของอตัรำหน้ีสำธำรณะต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ  โดยมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ  ณ  ปัจจุบันอยู่ท่ี
ประมำณ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  แมไ้ม่มีกำรปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูข้องกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟู
และพฒันำระบบสถำบันกำรเงิน เพื่อให้ไปอยู่ในควำมดูแลของธนำคำรแห่งประเทศไทย รัฐบำล
สำมำรถกูเ้งินตำมจ ำนวนท่ีตอ้งกำรคือ  ๓๕๐,๐๐๐  ลำ้นบำทได ้ โดยท่ีไม่กระทบต่อควำมเช่ือมัน่ใน
ตลำดเงินตลำดทุน  หรือควำมมัน่คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ  และกำรท่ีรัฐบำลกล่ำวอำ้งในขณะท่ี
ตรำพระรำชก ำหนดฉบบัน้ีวำ่  ภำระหน้ีต่องบประมำณปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อยูท่ี่ร้อยละ  ๑๒  โดยท่ีกรอบควำม
ยัง่ยนืทำงกำรคลงันั้นมีหลกัเกณฑว์ำ่  ภำระเงินตน้และดอกเบ้ียส ำหรับช ำระหน้ีสำธำรณะต่องบประมำณ
รำยจ่ำยจะตอ้งไม่เกินร้อยละ  ๑๕  ขอ้เท็จจริงในส่วนน้ีปรำกฏชดัว่ำ  ตำมพระรำชบญัญติังบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ ซ่ึงรัฐบำลเป็นผูจ้ดัท ำนั้น รัฐบำลไดจ้ดัสรรเงินเพื่อกำรช ำระหน้ี
กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  ไวเ้ป็นจ ำนวนเงินประมำณ  ๒๒๒,๐๙๘.๓  ลำ้นบำท  
ต่องบประมำณรำยจ่ำยประมำณ  ๒,๓๘๐,๐๐๐  ล้ำนบำท  คิดเป็นภำระหน้ีต่องบประมำณประจ ำปี   
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ร้อยละ  ๙.๓๓  ไวแ้ลว้  และมิใช่ร้อยละ  ๑๒  ตำมท่ีคณะรัฐมนตรีกล่ำวอำ้งแต่อย่ำงใด  
เม่ือขอ้เท็จจริงปรำกฏว่ำภำระหน้ีสำธำรณะต่องบประมำณปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อยู่ท่ีอตัรำเพียงร้อยละ  
๙.๓๓  เท่ำนั้น  จึงเห็นไดว้่ำ  เหตุผลควำมจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีรัฐบำลใชก้ล่ำวอำ้งเป็นเง่ือนไขในกำรตรำ 
พระรำชก ำหนดฉบบัน้ีไม่มีอยูอี่กต่อไป  ดงันั้น  กำรตรำพระรำชก ำหนดน้ี  มิไดท้  ำให้อตัรำหน้ีสำธำรณะ
ต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ  (GDP)  ลดลงแต่อยำ่งใด  เพรำะมีผลเพียงเปล่ียนตวัผูรั้บผิดชอบใน
กำรช ำระคืนตน้เงินกู ้ ดอกเบ้ียเงินกู ้ และกำรบริหำรจดักำรหน้ีสำธำรณะ  จำกกระทรวงกำรคลงัมำเป็น
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ธนำคำรแห่งประเทศไทยเท่ำนั้น  และไม่ว่ำหน้ีดงักล่ำวจะเป็นหน้ีของกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำ
ระบบสถำบนักำรเงิน  หน้ีของกระทรวงกำรคลงั  หรือหน้ีของธนำคำรแห่งประเทศไทย  ก็มิไดท้  ำให้หน้ี
ดังกล่ำวพน้สภำพจำกกำรเป็นหน้ีสำธำรณะแต่อย่ำงใด  เม่ือเป็นเช่นน้ีแล้ว อัตรำหน้ีสำธำรณะต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ  (GDP)  จึงยงัคงอยู่ในอตัรำเดิม  ฉะนั้น  กำรตรำพระรำชก ำหนด
ฉบับน้ีจึงไม่มีประโยชน์และไม่อำจท ำให้อตัรำหน้ีสำธำรณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ  
(GDP)  ลดลงดงัท่ีรัฐบำลกล่ำวอำ้งได ้
 ค ำร้องท่ีสอง  (เร่ืองพิจำรณำท่ี  ๗/๒๕๕๕) 
  คณะสมำชิกวฒิุสภำผูเ้สนอควำมเห็นต่อผูร้้องท่ี  ๒  จ ำนวน  ๖๘  คน  เห็นว่ำ  พระรำชก ำหนด
ปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูท่ี้กระทรวงกำรคลงักูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบ
สถำบนักำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ไม่เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคสอง  ทั้งน้ี  โดยมีเหตุผลท่ี
แตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรผูเ้สนอควำมเห็นต่อผูร้้องท่ี  ๑  สรุปไดด้งัน้ี 
 ๑.  ควำมรุนแรงของปัญหำกำรเ กิดอุทกภัย ท่ี เ กิด ข้ึนในประเทศไทยในปี  ๒๕๕๔   
เม่ือเปรียบเทียบกบัควำมรุนแรงของปัญหำกำรเกิดอุทกภยัในปี  ๒๕๕๓  และปี  ๒๕๓๘  ไม่ไดมี้ขอ้
แตกต่ำงกนัมำก  ซ่ึงในอดีตคณะรัฐมนตรีท่ีบริหำรรำชกำรแผน่ดินในแต่ละช่วงเวลำดงักล่ำวมิไดมี้ควำม
จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรใหมี้กำรตรำพระรำชก ำหนดเพื่อปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเฉพำะรำย  ดงัเช่นกำรตรำ
พระรำชก ำหนดฉบบัน้ีเพื่อใหมี้งบประมำณรำยจ่ำยไปสมทบกบัเงินอ่ืนท่ีจะน ำไปใชใ้นกำรบูรณะ  ฟ้ืนฟ ู 
และพฒันำประเทศแต่ประกำรใด 
 ๒.  หำกคณะรัฐมนตรีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้งบประมำณในกำรก่อสร้ำงและซ่อมแซม
โครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรอยำ่งเร่งด่วนจริง  คณะรัฐมนตรีไม่ควรปรับลด
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ของกระทรวง  ทบวง  และกรมต่ำง ๆ   
เป็นจ ำนวนเงิน  ๔๓,๔๒๙  ลำ้นบำท  เหตุผลท่ีคณะกรรมำธิกำรวิสำมญัของสภำผูแ้ทนรำษฎรไดป้รับลด
งบประมำณ  จ ำนวน  ๔๓,๔๒๙  ลำ้นบำท  ไดพ้ิจำรณำจำกเป้ำหมำยผลกำรด ำเนินงำน  ดงัน้ี  (๑)  โครงกำร 
ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั  หรือโครงกำรท่ีมีกำรด ำเนินกำรไปแลว้  โดยใช้จ่ำยจำกกำรโอน
เปล่ียนแปลงงบประมำณ  หรือกำรปรับแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  (๒)  โครงกำรท่ีมีเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนท่ีไม่ชัดเจน  มีควำมจ ำเป็นน้อย   
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มีค่ำใชจ่้ำยไม่ประหยดั  เพื่อให้ปรับเปล่ียนวิธีกำรด ำเนินงำนให้เกิดควำมประหยดั  โดยยงัคงเป้ำหมำยเดิม
ไวไ้ด ้ เช่น  ค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมสัมมนำ  กำรจำ้งเหมำบริกำร  ค่ำจำ้งท่ีปรึกษำ  และกำรวิจยั  เป็นตน้  
(๓)  โครงกำรท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีล่ำชำ้กว่ำท่ีก ำหนดไว ้ คำดว่ำไม่สำมำรถใชจ่้ำยไดท้นัในปีงบประมำณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  (๔)  รำยกำรงบประมำณต่ำง ๆ  ท่ีสำมำรถประหยดัได ้ เช่น  กำรปรับรำคำครุภัณฑ ์
บำงประเภทลงมำตำมรำคำตลำดท่ีมีแนวโน้มลดลง  (๕)  โครงกำรท่ีสำมำรถใช้เงินจำกแหล่งอ่ืน  
นอกเหนือจำกเงินงบประมำณ  อีกทั้งไดมี้กำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยไวใ้นร่ำงพระรำชบญัญติังบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  รัฐสภำได้ให้ควำมเห็นชอบแลว้  อยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำร
ประกำศใชบ้งัคบัเป็นจ ำนวนเงิน  ๒,๓๘๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  โดยมีกำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยงบกลำง
ในควำมควบคุมของกระทรวงกำรคลงัและส ำนกังบประมำณในส่วนของค่ำใชจ่้ำยในกำรเยียวยำ  ฟ้ืนฟ ู 
และป้องกนัควำมเสียหำยจำกอุทกภยัอยำ่งบูรณำกำรเป็นจ ำนวน  ๑๒๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  และในส่วนของ
เงินส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็นอีกเป็นจ ำนวน  ๖๖,๐๐๐  ล้ำนบำท  นอกจำกน้ียงัมีกำร 
ตั้งงบประมำณตำมแผนงำนจัดกำรทรัพยำกรน ้ ำ  แผนงำนป้องกัน  เตือนภัย  แกไ้ขและฟ้ืนฟูควำม
เสียหำยจำกภยัพิบติั  แผนงำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  และแผนงำนตลอดจนโครงกำรต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรบูรณะและฟ้ืนฟูประเทศท่ีไดรั้บควำมเสียหำยจำกปัญหำอุทกภยั  และกำรลงทุนหรือกำรก่อสร้ำง
โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีส ำคัญของประเทศตำมท่ีได้มีกำรตั้งงบประมำณไวใ้นงบประมำณรำยจ่ำยของ
กระทรวง  ทบวง  กรมต่ำง ๆ อีกเป็นจ ำนวนมำก 
 ๓.  คณะรัฐมนตรีจะได้งบประมำณจำกกำรตรำพระรำชก ำหนดฉบับอ่ืน ๆ อีก  ๓  ฉบับ   
อนัประกอบดว้ย  พระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำ
และสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๕  มำตรำ  ๓  บัญญติัให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงัโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรีมีอ  ำนำจกูเ้งินในนำมรัฐบำลแห่งรำชอำณำจกัรไทย  เพื่อใชจ่้ำยในกำรวำงระบบบริหำร
จดักำรน ้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  เป็นจ ำนวนเงิน  ๓๕๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  พระรำชก ำหนดกองทุน
ส่งเสริมกำรประกนัภัยพิบติั  พ.ศ. ๒๕๕๕  มำตรำ  ๔  ประกอบมำตรำ  ๑๓  บญัญติัให้มีกำรจดัตั้ ง
กองทุนส่งเสริมกำรประกนัภยัพิบติัในกระทรวงกำรคลงั  และให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงัโดยอนุมติั
คณะรัฐมนตรีกูเ้งินในนำมรัฐบำลแห่งรำชอำณำจกัรไทย  เพื่อน ำส่งเขำ้กองทุนดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน  
๕๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  และพระรำชก ำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผูท่ี้ไดรั้บควำมเสียหำย 
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จำกอุทกภยั  พ.ศ. ๒๕๕๕  มำตรำ  ๔  ประกอบมำตรำ  ๕  บญัญติัให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยและ
สถำบนักำรเงินร่วมกนัด ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผูท่ี้ไดรั้บควำมเสียหำย
จำกอุทกภยั  ภำยในวงเงินจ ำนวน  ๓๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  ซ่ึงจ ำนวนงบประมำณตำมพระรำชก ำหนด 
ทั้งสำมฉบบัมีจ ำนวนมหำศำล  ยอ่มเป็นเคร่ืองบ่งช้ีหรือแสดงให้เห็นว่ำคณะรัฐมนตรีมีวงเงินงบประมำณ
ในกำรด ำเนินกำรท่ีจะใชจ่้ำยหรือใชจ่้ำยไปพลำงก่อนในกิจกำรดงักล่ำว  และไม่มีกรณีฉุกเฉินท่ีมีควำม
จ ำเป็นรีบด่วนอนัมิอำจจะหลีกเล่ียงได ้ จนกระทัง่ตอ้งรีบเร่งด ำเนินกำรใหมี้กำรตรำพระรำชก ำหนดฉบบัน้ี 
 ๔.  คณะรัฐมนตรีมีเวลำเพียงพอท่ีจะเสนอแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกู ้ฯ  
ในรูปแบบของกำรเสนอเป็นร่ำงพระรำชบัญญติัต่อรัฐสภำ  เพื่อให้รัฐสภำด ำเนินกำรพิจำรณำและ 
ใหค้วำมเห็นชอบกบัร่ำงพระรำชบญัญติัท่ีมีกำรเสนอมำนั้นให้ทนักบักำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ได ้ เน่ืองจำกปัจจุบนัอยูใ่นระหวำ่งสมยัประชุมสำมญันิติบญัญติัของรัฐสภำ  
ประกอบกบัพระรำชก ำหนดฉบบัน้ีมีหลกักำรจ ำนวนเพียง  ๑๓  มำตรำเท่ำนั้น  อีกทั้งรัฐบำลปัจจุบนั   
ยงัมีเสียงสนับสนุนจำกสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกในสภำผูแ้ทนรำษฎร  ดงันั้น  
กำรท่ีจะเสนอเป็นร่ำงพระรำชบญัญติัต่อรัฐสภำ  เพื่อใหรั้ฐสภำอนุมติัเป็นกฎหมำยจึงยอ่มสำมำรถกระท ำได้
โดยตลอด  และไม่มีสภำพปัญหำและอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งแต่อยำ่งใด 
 ๕.  กำรตรำพระรำชก ำหนดฉบับน้ีมิได้มีผลเป็นกำรบริหำรจัดกำรกำรช ำระหน้ีเงินกู ้
ท่ีกระทรวงกำรคลงักูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงินไดท้ั้งระบบ  
เน่ืองจำกพระรำชก ำหนดฉบบัน้ีมิไดมี้กำรก ำหนดมำตรกำรในกำรจดัหำรำยไดข้องกองทุนดงักล่ำวเพื่อ
กำรช ำระหน้ีตน้เงินกูใ้นส่วนน้ีอย่ำงเป็นรูปธรรมให้มีควำมชดัเจนแต่อย่ำงใด  ทั้งน้ีตำมท่ีบญัญติัไวใ้น
พระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูท่ี้กระทรวงกำรคลงักูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟู
และพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  มำตรำ  ๔  และมำตรำ  ๗  ซ่ึงมำตรกำรในกำรช ำระหน้ี
เงินกูน้อกจำกไม่ชัดเจนแลว้ยงัมีผลเป็นกำรบัน่ทอนควำมน่ำเช่ือถือและเสถียรภำพของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยในกำรตอ้งตกอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัโดยปริยำยของกระทรวงกำรคลงั  และตอ้งท ำหนำ้ท่ีเป็น
ผูติ้ดตำมเรียกเก็บเงินจำกสถำบนักำรเงินตำมมำตรำ  ๗  และมำตรำ  ๘  แห่งพระรำชก ำหนดฉบบัน้ี   
ทั้งยงัจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภำพทำงกำรเงินกำรคลงัของประเทศในส่วนรำยไดข้องรัฐบำลและเงิน
ในบญัชีส ำรองโดยตรงอีกดว้ย 
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 ผูร้้องท่ี  ๑  และผูร้้องท่ี  ๒  ไดต้รวจสอบลำยมือช่ือของผูเ้สนอค ำร้องของแต่ละสภำแลว้เห็นว่ำ  
มีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำหน่ึงในห้ำของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำท่ีมีอยูข่องแต่ละสภำ  กรณีจึงเป็นไปตำม
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๕  วรรคหน่ึง  ผูร้้องทั้ งสองจึงส่งควำมเห็นดังกล่ำวเพื่อให ้
ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉยั 
  ประเดน็เบ้ืองตน้ท่ีศำลตอ้งพิจำรณำวินิจฉยัมีวำ่  ศำลรัฐธรรมนูญมีอ ำนำจรับค ำร้องไวพ้ิจำรณำ
วินิจฉยัได ้ หรือไม่ 
  พิจำรณำแลว้เห็นว่ำ  สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร จ ำนวน  ๑๑๗  คน  ซ่ึงเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
หน่ึงในห้ำของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำท่ีมีอยูข่องสภำผูแ้ทนรำษฎร  เขำ้ช่ือเสนอควำมเห็นต่อผูร้้องท่ี  ๑  
วำ่  พระรำชก ำหนดใหอ้  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ำและสร้ำงอนำคต
ประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูท่ี้กระทรวงกำรคลงักูเ้พื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ  
มำตรำ  ๑๘๔  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  หรือไม่  และสมำชิกวุฒิสภำ  จ ำนวน  ๖๘  คน  ซ่ึงเป็นจ ำนวน
ไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในหำ้ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำท่ีมีอยูข่องวุฒิสภำ  เขำ้ช่ือเสนอควำมเห็นต่อผูร้้องท่ี  ๒  
ว่ำ  พระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูท่ี้กระทรวงกำรคลงักูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำร
ฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคสอง  
หรือไม่  และผูร้้องทั้งสองส่งควำมเห็นดงักล่ำวเพื่อใหศ้ำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉยั  กรณีเป็นไปตำม
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ  มำตรำ ๑๘๕  ศำลรัฐธรรมนูญจึงมีค ำสัง่รับค ำร้องทั้งสองไวพ้ิจำรณำวินิจฉยั  
โดยใหร้วมพิจำรณำและวินิจฉยัไปในครำวเดียวกนั  
 ศำลรัฐธรรมนูญให้นำยกรณ์  จำติกวณิช  ในฐำนะผู้แทนผู้เสนอควำมเห็นของสมำชิก 
สภำผูแ้ทนรำษฎร  นำยค ำนูณ  สิทธิสมำน  ในฐำนะผูแ้ทนผูเ้สนอควำมเห็นของสมำชิกวุฒิสภำ  และ
นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผูแ้ทนคณะรัฐมนตรี  จดัท ำค ำช้ีแจงหรือเสนอควำมเห็นเพิ่มเติมเป็นหนงัสือส่ง
ศำลรัฐธรรมนูญ  รวมทั้งใหโ้อกำสเขำ้ช้ีแจงดว้ยวำจำเพิ่มเติมต่อศำลรัฐธรรมนูญ 
 นำยกรณ์  จำติกวณิช  สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร  ผูแ้ทนผูเ้สนอควำมเห็นต่อผูร้้องท่ี  ๑  ไดย้ื่น
หนงัสือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติมต่อศำล  ลงวนัท่ี  ๑๐  กมุภำพนัธ์  ๒๕๕๕  สรุปควำมไดว้ำ่ 
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 ๑.  กำรตรำพระรำชก ำหนดใหอ้  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ำ
และสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  มิไดก้ระท ำเพื่อประโยชน์ในอนัท่ีจะรักษำควำมมัน่คงในทำง
เศรษฐกิจของประเทศตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคหน่ึง  โดยใหเ้หตุผลวำ่  สภำวะทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยอยู่ในสภำวะท่ีดี  มิได้อยู่ในภำวะวิกฤตเหมือนกับช่วงปี  ๒๕๕๑  ถึงปี  ๒๕๕๒   
แต่อย่ำงใด  ดงัจะเห็นไดจ้ำกขอ้มูลของหลำยหน่วยงำนท่ียืนยนัตรงกนัว่ำ  เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ
ภำยในและภำยนอกประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี  นอกจำกน้ี  จ ำนวนผูว้่ำงงำนในเดือนธันวำคม  ๒๕๕๔   
มีจ ำนวนประมำณ  ๑๗๒,๐๐๐  คน  ซ่ึงลดลงจำกช่วงเวลำเดียวกนัในปี  ๒๕๕๓  เป็นจ ำนวนประมำณ  
๙๖,๐๐๐  คน  อนัเป็นจ ำนวนผูว้่ำงงำนท่ีแตกต่ำงกับช่วงรัฐบำลนำยอภิสิทธ์ิ  เวชชำชีวะ  ค่อนข้ำงมำก    
จึงเห็นว่ำ  ไม่มีขอ้เท็จจริงใด ๆ  อนัเป็นเง่ือนไขให้รัฐบำลนำงสำวยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร  กล่ำวอำ้งไดเ้ลยว่ำ  
จ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชก ำหนดฉบบัน้ีเพื่อประโยชน์ในอนัท่ีจะรักษำควำมมัน่คงในทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคหน่ึง  เพรำะเศรษฐกิจของประเทศอยูใ่นสภำวะท่ีมัน่คงมำก 
 ๒.  กำรตรำพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำ
และสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  มิไดก้ระท ำในกรณีฉุกเฉินท่ีมีควำมจ ำเป็นรีบด่วนอนัมิอำจจะ
หลีกเล่ียงได้  ตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคสอง  เพรำะรัฐบำลนำงสำวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร   
ตั้งงบประมำณขำดดุลไวท่ี้  ๔๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  แต่กรอบกำรกูเ้งินตำมพระรำชบญัญติักำรบริหำรหน้ี
สำธำรณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  รัฐบำลมีอ ำนำจกูเ้งินได ้ ๕๑๓,๐๐๐  ลำ้นบำท  ซ่ึงหมำยควำมว่ำถำ้รัฐบำล 
กู้เงินเต็มจ ำนวนตำมกรอบท่ีกฎหมำยก ำหนด  รัฐบำลยงัคงมีเงินเหลือท่ีสำมำรถน ำไปใช้ได้อีกถึง  
๑๑๓ ,๐๐๐  ล้ำนบำท  อีกทั้ งสภำวะเศรษฐกิจในขณะท่ีมีกำรตรำพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจ
กระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และ
ประมำณกำรเศรษฐกิจในปี  ๒๕๕๕  ปรำกฏชัดว่ำมิได้อยู่ในขั้นวิกฤต  หำกแต่อยู่ในระดับท่ีมี
เสถียรภำพ  และหำกพิจำรณำแผนกำรใช้จ่ำยเงินตำมพระรำชก ำหนดทั้ งสองฉบับ  พบว่ำ  รัฐบำล
นำงสำวยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร  มิไดน้ ำเงินจ ำนวน  ๓๕๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  ตำมท่ีไดกู้ม้ำใชใ้นแผนเร่งด่วน  
หำกแต่น ำเงินมำใชใ้นแผนระยะยำว  และมิไดมี้แผนงำนโครงกำรรับรองท่ีชดัเจนแต่อยำ่งใด 
 ๓.  กำรตรำพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูท่ี้กระทรวงกำรคลงักูเ้พื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และกำรตรำพระรำชก ำหนด 
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ให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เ งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน ้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ   
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ของรัฐบำลเป็นกำรท ำลำยควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงร้ำยแรง  ขดัต่อ
รัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคหน่ึง  อย่ำงชัดเจน  รัฐบำลมีเจตนำหลีกเล่ียงกำรตรวจสอบของ
ประชำชนซ่ึงเป็นเจ้ำของอ ำนำจท่ีแท้จริง  โดยกำรแอบอำ้งควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของประเทศ   
ทั้ ง  ๆ  ท่ี รัฐบำลมีเสียงข้ำงมำกในสภำผู้แทนรำษฎรสำมำรถผ่ำนกฎหมำยกำรเงินในรูปแบบ
พระรำชบญัญติัได้ง่ำย  กำรใชเ้งินทุนเพื่อสร้ำงอนำคตประเทศในระยะยำวตำมท่ีปรำกฏช่ือของพระรำช
ก ำหนดฉบบัน้ี  รัฐบำลพึงจดัท ำเป็นพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีให้ถูกตอ้ง  แต่กลบัใช้
ช่องทำงหลบเล่ียงกำรตรวจสอบ  ซ่ึงจะเป็นกำรเปิดช่องทำงในรัฐบำลชุดต่อ ๆ ไปอำ้งควำมมัน่คงทำง
เศรษฐกิจของประเทศกูย้ืมเงินเพื่อใชจ่้ำยโดยไม่ผ่ำนระบบรัฐสภำ  และเป็นกำรเปิดโอกำสให้ทุจริตได้
โดยง่ำย 
 ในกำรน้ี  นำยกรณ์  จำติกวณิช  ผูแ้ทนผูเ้สนอควำมเห็นต่อผูร้้องท่ี  ๑  ได้อ้ำงบันทึกถ้อยค ำ 
เพื่อยืนยนัขอ้เท็จจริงและควำมเห็นของนำยอภิสิทธ์ิ  เวชชำชีวะ  และนำยปรำโมทย ์ ไมก้ลดั  ซ่ึงสรุปไดว้่ำ  
นำยอภิสิทธ์ิ  เวชชำชีวะ  เห็นว่ำ  กำรตรำพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำง
ระบบบริหำรจดักำรน ้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  มิไดก้ระท ำเพื่อประโยชน์ในอนัท่ีจะ
รักษำควำมมัน่คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ  ในกรณีฉุกเฉินท่ีมีควำมจ ำเป็นรีบด่วนอนัมิอำจจะหลีกเล่ียงได ้ 
ตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  แต่อยำ่งใด  โดยใหเ้หตุผลประกอบท ำนองเดียวกนั
กบันำยกรณ์  จำติกวณิช  ผูแ้ทนผูเ้สนอควำมเห็น  ส่วนนำยปรำโมทย ์ ไมก้ลดั   เห็นว่ำ  กำรตรำพระรำช
ก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  สืบเน่ืองมำจำกคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์เพื่อวำงระบบบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำ  (กยน.)  
เสนอร่ำงแผนปฏิบติักำรบรรเทำอุทกภยัในพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ ำแบบบูรณำกำรและยัง่ยืน  (กรณีลุ่มน ้ ำเจำ้พระยำ)  
วงเงินประมำณ  ๓๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  และเห็นชอบหลกักำรส ำหรับแผนโครงกำรอีก  ๑๗  ลุ่มน ้ ำ 
วงเงิน  ๕๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  รวมเป็นเงิน  ๓๕๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  และไดเ้สนอแผนและกรอบวงเงินดงักล่ำว
ต่อคณะกรรมกำรยทุธศำสตร์เพื่อกำรฟ้ืนฟแูละสร้ำงอนำคตประเทศ  (กยอ.)  ซ่ึงไดจ้ดัสรรเงินเป็น  ๓  ส่วน  
คือ  กำรลงทุนตำมแผนปฏิบติักำรบรรเทำอุทกภยัในพื้นท่ีลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ  ๘  ลุ่มน ้ำ  วงเงิน  ๓๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  
กำรลงทุนตำมแผนปฏิบติักำรบรรเทำอุทกภยัในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำอีก  ๑๗  ลุ่มน ้ ำ  วงเงิน  ๔๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  
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และกำรลงทุนตำมยุทธศำสตร์เพื่อกำรฟ้ืนฟูและสร้ำงอนำคตประเทศ  วงเงิน  ๑๐,๐๐๐  ลำ้นบำท   
กำรกู้เ งินตำมพระรำชก ำหนดดังกล่ำวจึงเกิดข้ึนและเป็นไปตำมแผนของ  กยน.  ซ่ึงเห็นได้ว่ำ   
กำรแกไ้ขปัญหำน ้ำท่วมของรัฐบำลยงัไม่มีแผนท่ีชดัเจน  ทั้งเร่ืองยทุธศำสตร์และรำยละเอียดในกำรแกไ้ข
ปัญหำ  กำรตรำพระรำชก ำหนดดงักล่ำวจึงไม่อำจแกไ้ขปัญหำได ้ ทั้งแผนปฏิบติักำรบรรเทำอุทกภยัใน
พื้นท่ีลุ่มแม่น ้ ำแบบบูรณำกำรและยัง่ยืน  (กรณีลุ่มน ้ ำเจำ้พระยำ)  เป็นโครงกำรในระยะยำว  เม่ือรัฐบำล 
ไม่มีแผนกำรใชจ่้ำยเงินท่ีชดัเจนกย็อ่มไม่อำจกูเ้งินมำใชจ่้ำยไดท้นัที 
 นำยค ำนูณ  สิทธิสมำน  สมำชิกวุฒิสภำ  ผูแ้ทนผูเ้สนอควำมเห็นต่อผูร้้องท่ี  ๒  ไดย้ื่นหนงัสือ
แสดงควำมเห็นเพิ่มเติมต่อศำล  ลงวนัท่ี  ๑๐  กุมภำพนัธ์  ๒๕๕๕  โดยไดข้อแกไ้ขเหตุผลและจ ำนวน
ตวัเลขขอ้มูลบำงประกำร  ปรำกฏตำมเหตุผลของคณะผูเ้สนอควำมเห็นต่อผูร้้องท่ี  ๒  ขอ้  ๒  และ  ขอ้  ๓ 
 นำงสำวยิง่ลกัษณ์  ชินวตัร  นำยกรัฐมนตรี  ในฐำนะผูแ้ทนคณะรัฐมนตรีไดย้ื่นค ำช้ีแจงต่อศำล   
ลงวนัท่ี  ๑๐  กมุภำพนัธ์  ๒๕๕๕  สรุปควำมไดว้ำ่ 
  ๑.  พระรำชก ำหนดทั้ง  ๔  ฉบบั  ไดแ้ก่  พระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อ
กำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๕  พระรำชก ำหนดกองทุนส่งเสริม
กำรประกนัภยัพิบติั  พ.ศ. ๒๕๕๕  พระรำชก ำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผูท่ี้ไดรั้บควำม
เสียหำยจำกอุทกภัย   พ .ศ .  ๒๕๕๕  และพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ี เ งินกู้ ท่ี
กระทรวงกำรคลงักูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕
ตรำข้ึนโดยมีวตัถุประสงคแ์ละควำมจ ำเป็นในกำรใชบ้งัคบัร่วมกนัและเก่ียวโยงซ่ึงกนัและกนั  เน่ืองจำก
ในปี  ๒๕๕๔  ประเทศไทยได้เกิดวิกฤตอุทกภัยร้ำยแรงข้ึนหลำยคร้ังในหลำยพื้นท่ีของประเทศ  
ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีกว่ำ  ๖๒  จังหวดั รวมทั้ งกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  เกิดผลกระทบต่อ
ประชำชนประมำณ  ๒.๖  ลำ้นครัวเรือน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติไดร้ำยงำนว่ำ  ธนำคำรโลกไดป้ระเมินควำมเสียหำยเป็นมูลค่ำสูงถึง  ๑,๔๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  
และควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนท ำใหมู้ลค่ำผลิตภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ  (GDP)  ปรับตวัลดลงร้อยละ  ๒.๓   
ซ่ึงจะมีผลท ำใหใ้นปี  ๒๕๕๕  ผลิตภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ  (GDP)  ขยำยตวัไดเ้พียงร้อยละ  ๑.๕  
หรือต ่ำกวำ่  จำกเดิมท่ีเคยประมำณกำรไวท่ี้ร้อยละ  ๔   
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 รัฐบำลได้ผลักดันและเร่งด ำเ นินกำรแก้ปัญหำอย่ำงเต็มควำมสำมำรถในทุกวิถีทำง   
แต่มำตรกำรต่ำง ๆ  ท่ีได้ด  ำเนินกำรไปแล้วยงัไม่เพียงพอต่อกำรฟ้ืนฟูและเยียวยำควำมเสียหำย 
ทั้งทรัพยสิ์นและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมีควำมจ ำเป็นตอ้งเร่งสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และจดัให้มีมำตรกำรทำงกำรเงินท่ีเพียงพอต่อกำรป้องกนั
และแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึนและท่ีอำจเกิดข้ึนต่อไปในอนำคตอนัใกล ้  
 ดงันั้น  กำรฟ้ืนฟเูศรษฐกิจในช่วงตน้ปี  ๒๕๕๕  จึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรเตรียมกำรดำ้นกำรเงินเพื่อ
กำรลงทุนวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และสร้ำงอนำคตประเทศ  เพื่อสร้ำงควำม
มัน่ใจแก่ประชำชนและนกัลงทุนอยำ่งเร่งด่วน  ดว้ยเหตุน้ีคณะรัฐมนตรีจึงเห็นวำ่  มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้ง
แก้ไขปัญหำท่ีเกิดข้ึนทั้ งในกำรประกันภัย  ควำมต้องกำรสินเช่ือ  กำรจัดกำรระบบบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ ำและสร้ำงอนำคตของประเทศทั้ งระบบอย่ำงบูรณำกำรทั้ งระยะสั้ นและระยะยำว   
และกำรบริหำรจัดกำรหน้ีของประเทศในลกัษณะท่ีเป็นกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงย ัง่ยืนและเป็นระบบ   
โดยตอ้งด ำเนินกำรทนัทีและพร้อมกนัจึงจะก่อให้เกิดควำมปลอดภยัของประชำชนและควำมมัน่คง 
ทำงเศรษฐกิจของประเทศและสร้ำงควำมเช่ือมัน่ของนักลงทุนให้กลบัคืนมำ  ตอ้งใชม้ำตรกำรในกำร 
ตรำกฎหมำยท่ีมีควำมเก่ียวโยงกนัและประกำศใชบ้งัคบัพร้อมกนั  จึงเป็นเหตุผลท่ีไดมี้กำรตรำพระรำช
ก ำหนดทั้ง  ๔  ฉบบัดงักล่ำวในครำวเดียวกนั 
 ๒.  เหตุผลในกำรตรำพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำร
จดักำรน ้ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  สรุปไดด้งัน้ี   
       ๒.๑  กำรเกิดมหำอุทกภยัในปี  ๒๕๕๔  ท ำใหป้ระเทศไทยมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีกำรวำง
ระบบบริหำรจดักำรน ้ำและสร้ำงอนำคตของประเทศ  เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหำไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน  ซ่ึงรัฐบำล
ไดว้ำงยทุธศำสตร์กำรฟ้ืนฟูและพฒันำประเทศอย่ำงย ัง่ยืน  รวมทั้งจดัท ำแผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรฟ้ืนฟู
และสร้ำงอนำคตประเทศ  และเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ดังกล่ำว  มีวงเงิน 
ตอ้งใชด้  ำเนินกำรจ ำนวนมำก  และไม่อำจจดัท ำในรูปงบประมำณประจ ำปีได ้ ดว้ยขอ้จ ำกดัทำงงบประมำณ
และเง่ือนเวลำของกำรจัดสรรงบประมำณ  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรเพื่อ
บรรเทำปัญหำอุทกภยัระยะเร่งด่วน  และยทุธศำสตร์กำรบรรเทำอุทกภยัในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำแบบบูรณำกำร
และยัง่ยืน  (กรณีลุ่มน ้ ำเจำ้พระยำ)  ซ่ึงควำมจ ำเป็นอย่ำงเร่งด่วนท่ีจะตอ้งมีเคร่ืองมือทำงกฎหมำยเพื่อ
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เตรียมกำรทำงดำ้นกำรเงินเพื่อกำรลงทุนวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำ  ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  และสร้ำงอนำคต
ประเทศ  จึงไดใ้หมี้กำรตรำพระรำชก ำหนดฉบบัดงักล่ำวข้ึน   
       ๒.๒  พระรำชก ำหนดใหอ้  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำ
และสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  มีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 
  ๑)  ให้กระทรวงกำรคลงัโดยอนุมติัคณะรัฐมนตรี  มีอ  ำนำจกูเ้งินบำทหรือเงินตรำ
ต่ำงประเทศในนำมรัฐบำลแห่งรำชอำณำจกัรไทย  เพื่อใหน้ ำไปใชจ่้ำยในกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำ
และสร้ำงอนำคตประเทศ  วงเงินไม่เกิน  ๓๕๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  และให้กระท ำไดภ้ำยในก ำหนดเวลำ 
ไม่เกินวนัท่ี  ๓๐  มิถุนำยน  ๒๕๕๖  โดยให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบกำรใชจ่้ำยเงินกูต้ำมพระรำชก ำหนดน้ี
ต่อรัฐสภำเพื่อทรำบก่อนเร่ิมด ำเนินกำร  
  ๒)  เงินท่ีไดจ้ำกกำรกู ้ ให้น ำไปใชจ่้ำยตำมวตัถุประสงคใ์นกำรกูโ้ดยไม่ตอ้งน ำส่งคลงั
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวิธีกำรงบประมำณและกฎหมำยว่ำดว้ยเงินคงคลงั  กระทรวงกำรคลงัอำจน ำเงิน 
ท่ีไดจ้ำกกำรกูไ้ปให้กูต่้อแก่หน่วยงำนของรัฐ  หน่วยงำนในก ำกบัดูแลของรัฐ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
รัฐวิสำหกิจ  หรือสถำบนักำรเงินภำครัฐตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรบริหำรหน้ีสำธำรณะ  เพื่อน ำไปใชจ่้ำย
ในกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ำและสร้ำงอนำคตประเทศกไ็ด ้
  ๓)  ก ำหนดให้วงเงิน  กำรจดักำร  และวิธีกำรท่ีเก่ียวกบักำรกูเ้งินในแต่ละปีงบประมำณ  
ให้เป็นไปตำมท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติั  และส ำหรับค่ำใชจ่้ำยในกำรกูเ้งินและกำรออกและจดักำรตรำสำรหน้ี  
อำจจ่ำยจำกเงินท่ีตั้งไวใ้นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือเงินกูร้ำยนั้นกไ็ด ้
  ๔)  กระทรวงกำรคลงัตอ้งรำยงำนกำรกูเ้งินท่ีกระท ำในปีงบประมำณท่ีล่วงมำแลว้ 
ให้รัฐสภำทรำบภำยในหกสิบวนันับแต่วนัส้ินปีงบประมำณ  โดยตอ้งระบุรำยละเอียดของกำรกูเ้งิน  
วตัถุประสงคข์องกำรใชจ่้ำยเงินกู ้ รวมถึงผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บ 
  ๕)  กระทรวงกำรคลงัโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  มีอ  ำนำจปรับโครงสร้ำงหน้ีเงินกู ้ 
โดยด ำเนินกำรกูเ้งินรำยใหม่เพื่อช ำระหน้ีเดิม  แปลงหน้ี  ช ำระหน้ีก่อนถึงก ำหนดช ำระ  ขยำยหรือย่น
ระยะเวลำกำรช ำระหน้ี  ต่ออำย ุ ซ้ือคืน  หรือไถ่ถอนตรำสำรหน้ีของรัฐบำล  หรือท ำธุรกรรมทำงกำรเงินอ่ืน
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีเงินกู ้
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  ๖)  ก ำหนดให้กองทุนบริหำรเงินกูเ้พื่อกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีสำธำรณะและพฒันำ
ตลำดตรำสำรหน้ีในประเทศ  ท ำหน้ำท่ีบริหำรเงินท่ีไดรั้บจำกกำรกูเ้งินเพื่อปรับโครงสร้ำงหน้ีเงินกู้
ตำมท่ีบญัญติัไวใ้นพระรำชก ำหนดน้ี 
  ๗)  ก ำหนดใหส้ ำนกังำนบริหำรหน้ีสำธำรณะ  มีอ  ำนำจหนำ้ท่ีด ำเนินกำรเก่ียวกบักำร
บริหำรและจดักำรกำรกูเ้งิน  กำรเบิกจ่ำยเงินกู ้ กำรช ำระหน้ี  และกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบักำรกูเ้งิน  รวมทั้ง  
ให้น ำบทบญัญติัแห่งกฎหมำยว่ำดว้ยกำรบริหำรหน้ีสำธำรณะมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  ส ำหรับกรณีท่ีไม่มี
กำรบญัญติัไวใ้นพระรำชก ำหนดน้ี 
       ๒.๓  กำรตรำพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำร
จดักำรน ้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมัน่คงทำง
เศรษฐกิจของประเทศตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคหน่ึง  กล่ำวคือ  กำรให้อ  ำนำจกระทรวง  
กำรคลงักูเ้งินเพื่อใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรเป็นเคร่ืองมือทำงกำรคลงัซ่ึงกระท ำโดยกำรตรำเป็นกฎหมำย  
ดงันั้น  กำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ำและสร้ำงอนำคตของประเทศ  ยอ่มสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ทุกฝ่ำย
และเป็นกำรป้องกนัภยัพิบติัท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต  แมจ้ะมีกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับกำรป้องกนั
และแกไ้ขปัญหำอุทกภยัไวใ้นพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร  และกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวมีวงเงินสูงมำก  ไม่อำจตั้ งไวใ้น
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ได ้ เน่ืองจำกมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัวงเงิน
และเง่ือนเวลำ  ดงันั้น  จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจของประเทศแลว้ 
       กำรตรำพระรำชก ำหนดฉบบัน้ี  ไดก้ระท ำในกรณีฉุกเฉินท่ีมีควำมจ ำเป็นรีบด่วนอนัมิอำจจะ
หลีกเล่ียงได ้ ตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคสอง  กล่ำวคือ  กำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำ  เป็นกำร
ลงทุนในโครงกำรท่ีจะสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่นำนำประเทศและสำธำรณชน  ผูป้ระกอบกำร  และนกัลงทุน  
หำกด ำเนินกำรล่ำช้ำย่อมท ำให้ควำมเช่ือมัน่หำยไป  ย่อมกระทบต่อกำรยำ้ยฐำนกำรผลิต  ควำมเสียหำย 
ก็ยิ่งมำกเป็นทวีคูณ  ทั้ งกำรด ำเนินกำรแผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรฟ้ืนฟูและสร้ำงอนำคตประเทศ  
จ ำเป็นตอ้งเร่ิมด ำเนินกำรโดยด่วนภำยในหกเดือนแรกของปี  ๒๕๕๕  จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งด ำเนินกำร 
ใหเ้ร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะด ำเนินกำรได ้ ทั้งวิกฤตอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยตรงและเกิดควำมเสียหำยยิง่กวำ่เหตุกำรณ์อ่ืนท่ีผำ่นมำ  จึงเป็นกรณีท่ีฉุกเฉินท่ีมีควำมจ ำเป็นรีบด่วน
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อนัมิอำจจะหลีกเล่ียงไดอ้ย่ำงเห็นไดช้ดั  ดงันั้น  จึงจ ำเป็นจะตอ้งตรำเป็นพระรำชก ำหนด  เน่ืองจำก 
กำรตรำกฎหมำยในรูปแบบพระรำชบญัญติัมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลำยขั้นตอน  อำจท ำให้ไม่สำมำรถ
แก้ไขปัญหำและเตรียมพร้อมส ำหรับอุทกภัยและภัยพิบัติท่ีก ำลงัจะเกิดข้ึนได้อย่ำงทันท่วงที  และ
คณะรัฐมนตรีก็ยงัคงมีควำมรับผิดชอบต่อรัฐสภำเพื่อเสนอพระรำชก ำหนดให้รัฐสภำอนุมัติหรือ 
ไม่อนุมติัตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคสำม  ดงันั้น  กำรตรำพระรำชก ำหนดน้ี  จึงมิไดเ้ป็นกำร
หลีกเล่ียงกำรตรวจสอบจำกฝ่ำยนิติบญัญติัแต่อยำ่งใด 
       ๒.๔  ส ำหรับกรณีท่ีมีผูเ้สนอควำมเห็นต่อประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรว่ำ  สถำนกำรณ์
โดยรวมของประเทศยงัไม่อยู่ในภำวะวิกฤตหรือมีภยนัตรำยท่ีจะอำ้งควำมมัน่คงในทำงเศรษฐกิจได ้  
ยงัไม่มีขอ้เท็จจริงใดท่ีแสดงให้เห็นว่ำเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีควำมจ ำเป็นรีบด่วนอนัมิอำจจะหลีกเล่ียงได ้
เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ  นั้น  เห็นวำ่   
  ๑)  กำรประเมินควำมเสียหำยในช่วงท่ีมีกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   
เป็นเพียงกำรประเมินควำมเสียหำยเบ้ืองต้น  ยงัไม่รวมควำมเสียหำยด้ำนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนและรวมถึง
ผลกระทบจำกกำรขำดควำมมัน่ใจในกำรบริหำรจดักำรปัญหำท่ีเกิดข้ึน  จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งให ้
นักลงทุนเกิดควำมเช่ือมั่น  ภำวะเช่นน้ีจึงถือเป็นภำวะวิกฤตหรือมีภยนัตรำยต่อควำมมั่นคงในทำง
เศรษฐกิจอย่ำงยิ่ง  ส ำหรับสัดส่วนภำระหน้ีต่องบประมำณท่ีกล่ำวอำ้งนั้น  เห็นว่ำสัดส่วนภำระหน้ีต่อ
งบประมำณอยูท่ี่ประมำณร้อยละ  ๑๒  เป็นตวัเลขจำกกำรประมำณกำรจำกแผนกำรบริหำรหน้ีสำธำรณะ
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  โดยมีสัดส่วนภำระหน้ีต่องบประมำณ  อยู่ท่ีร้อยละ  ๑๑.๕  
(ตน้เงินกูต่้องบประมำณ  ร้อยละ  ๓.๐  ดอกเบ้ียต่องบประมำณ  ร้อยละ  ๘.๕)  ส ำหรับสัดส่วนภำระหน้ี
ต่องบประมำณอยู่ ท่ีประมำณร้อยละ  ๙ .๓๓  เ ป็นข้อมูลตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณ  
(ตน้เงินกูต่้องบประมำณ  ร้อยละ  ๑.๙๗  ดอกเบ้ียต่องบประมำณ  ร้อยละ  ๗.๓๖)   
  ๒)  กำรประเมินควำมเสียหำยของรัฐบำลไม่ได้เกินควำมจริงแต่อย่ำงใด  ดังท่ี
ธนำคำรโลกไดป้ระเมินควำมเสียหำยด้ำนเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ำประมำณ  ๑,๔๒๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  
ส ำหรับเร่ืองกำรปรับลดงบประมำณนั้น  ในส่วนของแผนพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนของกระทรวง
คมนำคม  รัฐบำลไดเ้สนอร่ำงพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
ให้สภำผูแ้ทนรำษฎรพิจำรณำในวำระท่ีไดเ้สนอวงเงินงบประมำณของกระทรวงคมนำคม ในแผนงำน
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พฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนจ ำนวน  ๘๑,๓๑๐.๐๐๖๙  ลำ้นบำท  ซ่ึงคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ในส่วนของกระทรวงคมนำคม
มีมติให้ปรับลดงบประมำณรำยจ่ำย  จ ำนวน  ๑,๕๗๙.๙๘๑๕  ลำ้นบำท  และเพิ่มงบประมำณรำยจ่ำย  
จ ำนวน  ๙,๑๒๒.๖๕๐๐  ลำ้นบำท  ดงันั้น  วงเงินงบประมำณของกระทรวงคมนำคมท่ีสภำผูแ้ทนรำษฎร
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  จ ำนวน  ๘๘,๘๕๒.๖๗๕๔  ล้ำนบำท  เพิ่มข้ึนจำกท่ีรัฐบำลเสนอต่อ 
สภำผูแ้ทนรำษฎร  จ ำนวน  ๗,๕๔๒.๖๖๘๕  ลำ้นบำท  ซ่ึงมิไดล้ดลงตำมท่ีกล่ำวอำ้งแต่อยำ่งใด 
  ๓)  กำรใชจ่้ำยเงินจำกกำรกูเ้งินจ ำนวน  ๓๕๐,๐๐๐  ลำ้นบำทนั้น  จะไดน้ ำไปใชจ่้ำย
ตำมแผนงำนท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นแผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรน ้ ำท่ีไดผ้่ำนกำรอนุมติัจำก กยน.  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อป้องกัน  บรรเทำ  และลดควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกปัญหำอุทกภัย  และปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรเตือนภยั 
  ๔)  ควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีกำรตรำเป็นพระรำชก ำหนด  เพื่อให้มีควำมชัดเจนใน
วงเงินท่ีจะสำมำรถน ำมำใชจ่้ำยตำมแผนท่ีก ำหนดไวใ้นทุกขั้นตอนและสำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรไดท้นัที  
ตั้ งแต่พระรำชก ำหนดมีผลใช้บังคับในเดือนมกรำคม  ๒๕๕๕  จะเป็นกำรเพิ่มควำมมั่นคง 
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีควำมมัน่ใจในกำรมีวงเงินป้องกนัและแกไ้ขปัญหำ  ซ่ึงเป็นกรณี
เช่นเดียวกบัพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อฟ้ืนฟูและเสริมสร้ำงควำมมัน่คงทำง
เศรษฐกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ท่ีไดมี้กำรกูเ้งินหลงัจำกตรำพระรำชก ำหนด 
  ๕)  รัฐบำลไม่สำมำรถด ำเนินกำรบรรจุโครงกำรต่ำง ๆ  ไวใ้นงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ได ้ เน่ืองจำก  (๑)  กำรเพิ่มวงเงินขำดดุลงบประมำณ  จ ำนวน  ๑๕๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  
ไวใ้นร่ำงพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ไม่สำมำรถกระท ำได ้ 
(๒)  ในปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  มีกรอบวงเงินกู้เพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ  จ ำนวน  
๕๑๓,๔๙๓.๒  ลำ้นบำท  นโยบำยขำดดุลงบประมำณ  จ ำนวน  ๔๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  ยงัมีกรอบวงเงินท่ี
สำมำรถกูเ้งินเพิ่มเติมไดอี้ก  จ ำนวน  ๑๑๓,๔๙๓.๒  ลำ้นบำท  ซ่ึงรัฐบำลจะไม่ก ำหนดนโยบำยขำดดุล
งบประมำณเท่ำกบักรอบวงเงินกูเ้พื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ  ทั้งน้ี  เพื่อใหเ้กิดควำมยดืหยุน่ในกำร
บริหำรกำรคลงั 
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  ๖)  กรณีไม่เสนอเพิ่มงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ในรำยกำร
งบกลำงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเยียวยำ  ฟ้ืนฟู  และป้องกนัควำมเสียหำยจำกอุทกภยัอย่ำงบูรณำกำร  
เน่ืองจำกในช่วงเวลำกำรด ำเนินกำรเสนอขอเพิ่มงบประมำณ  ยงัไม่สำมำรถประมำณกำรไดช้ดัเจนว่ำ  
วงเงินงบประมำณท่ีตั้งไวจ้  ำนวน  ๑๒๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  จะเพียงพอหรือไม่ 
  ๗)  กรณีไม่จัดท ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เน่ืองจำกกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมหำกด ำเนินกำรตำมปกติ
ทั่วไปจะใช้เวลำในฝ่ำยบริหำรประมำณ  ๑ – ๒  เดือน  และฝ่ำยนิติบัญญัติในกำรพิจำรณำอนุมัติ
งบประมำณตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๖๘  วรรคหน่ึงและวรรคสำม  จ ำนวน  ๑๒๕  วนั  หรือประมำณ  
๔  เดือน  รวมใชเ้วลำประมำณ  ๕ – ๖  เดือน  ซ่ึงไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ  ท่ีมีควำมจ ำเป็น
เร่งด่วนในกำรป้องกนัปัญหำอุทกภยัไดท้นักำรณ์ 
  ๘)  หำกรัฐบำลเลือกด ำเนินกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  จะท ำให้รัฐบำลมีวงเงินสูงสุด  ๑๔๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  ซ่ึงไม่เพียงพอกบัแผนงำนควำม
จ ำเป็นเร่งด่วนท่ีก ำหนดไวใ้นวงเงิน  ๓๕๐,๐๐๐  ลำ้นบำท 
 ๓.  เหตุผลในกำรตรำพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูท่ี้กระทรวงกำรคลงักูเ้พื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๕  สรุปไดด้งัน้ี   
       ๓.๑  สภำพข้อเท็จจริงและสภำพปัญหำท่ีเกิดข้ึนจำกวิกฤตกำรณ์อุทกภัยอย่ำงร้ำยแรง 
ในประเทศไทยปี   ๒๕๕๔  เป็นท่ีประจกัษว์่ำไดเ้กิดควำมเสียหำยต่อเศรษฐกิจของไทยอยำ่งรุนแรง  รัฐบำล
จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงเร่งด่วนท่ีจะตอ้งบูรณะและฟ้ืนฟูประเทศ  เยียวยำควำมเสียหำยให้แก่ประชำชน  
รวมทั้ งด ำเนินกำรวำงระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  โดยมีมำตรกำรส ำคัญ  คือ  
๑)  กำรกู้เ งินจ ำนวน  ๓๕๐,๐๐๐  ล้ำนบำท  ๒)  กำรจัดตั้ งกองทุนส่งเสริมกำรประกันภัยพิบัติ   
ซ่ึงต้องมีกำรกู้เงิน  จ ำนวน  ๕๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  และ  ๓)  กำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรให้กู้ยืมแก่
ประชำชนและผูป้ระกอบกำร  ๓๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  คณะรัฐมนตรีจึงเห็นว่ำ  หำกประเทศไทยมีควำม
จ ำเป็นตอ้งกูเ้งินเพื่อใชใ้นกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  จ ำนวน  ๓๕๐,๐๐๐  
ลำ้นบำท  และเพื่อใช้ส ำหรับกองทุนส่งเสริมกำรประกนัภยัพิบติัเป็นจ ำนวนเงิน  ๕๐,๐๐๐  ลำ้นบำท              
ซ่ึงรวมกนัแลว้เป็นจ ำนวน  ๔๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  สมควรท่ีจะตอ้งมีกำรปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกู ้            
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ท่ีกู้มำเพื่อช่วยเหลือกำรด ำเนินกำรของกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบันกำรเงินเม่ือปี                 
๒๕๔๐  เพื่อลดภำระงบประมำณในกำรช ำระดอกเบ้ียของหน้ีเงินกูท่ี้กูม้ำและกำรจดัระบบกำรช ำระ
หน้ีเงินกูด้งักล่ำวใหม่ใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน  เพื่อประโยชน์ในควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ  และไม่เป็น
ภำระต่องบประมำณรำยจ่ำยของรัฐบำลต่อไป 
       ๓.๒  พระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูท่ี้กระทรวงกำรคลงักูเ้พื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๕  มีสำระส ำคญั  สรุปไดด้งัน้ี 
  ๑)  ก ำหนดให้กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบันกำรเงินมีหน้ำท่ีและ
รับผิดชอบเก่ียวกับกำรช ำระคืนตน้เงินกูแ้ละกำรช ำระดอกเบ้ียเงินกู ้ ตำมพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจ
กระทรวงกำรคลงักูเ้งินและจดักำรเงินกูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนั
กำรเงิน พ.ศ.  ๒๕๔๑  และพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  ระยะท่ีสอง  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยกำร
จดัล ำดบักำรช ำระหน้ีตน้เงินกูห้รือดอกเบ้ียเงินกู ้ และกำรก ำหนดจ ำนวนเงินท่ีจะตอ้งช ำระ  ให้เป็นไป
ตำมท่ีกระทรวงกำรคลงัแจง้ใหท้รำบ 
  ๒)  ก ำหนดให้บญัชีสะสมเพื่อกำรช ำระคืนตน้เงินกูช้ดใชค้วำมเสียหำยของกองทุน
เพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  ตำมพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินและ
จดักำรเงินกูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  ระยะท่ีสอง  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรช ำระคืนตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียส ำหรับเงินท่ีกูม้ำเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟู
และพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน 
  ๓)  ก ำหนดให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยมีหนำ้ท่ีดูแลรักษำ  ตลอดจนจดักำรเงินหรือ
สินทรัพยใ์นบญัชีสะสมเพื่อกำรช ำระคืนตน้เงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและ
พฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  รวมทั้งให้มีอ  ำนำจสั่งจ่ำยเงินจำกบญัชีดงักล่ำวให้แก่กองทุนเพื่อน ำไป
ช ำระดอกเบ้ียเงินกู ้ ตน้เงินกูแ้ละใชจ่้ำยเป็นค่ำบริหำรจดักำร 
  ๔)  ก ำหนดแหล่งเงินท่ีใหน้ ำส่งเขำ้บญัชีสะสม  เพื่อน ำไปช ำระหน้ี  คือ   
         (ก)  ก ำไรสุทธิของธนำคำรแห่งประเทศไทย  ท่ีตอ้งน ำส่งรัฐตำมกฎหมำยจ ำนวน
ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ  ๙๐  (ข)  สินทรัพยค์งเหลือในบญัชีผลประโยชน์ประจ ำปีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยเงินตรำ  



  
 

 
 

-  ๒๐  -  
 

(ค)  เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน  ตำมจ ำนวนท่ี
คณะรัฐมนตรีก ำหนด  (ง)  เงินท่ีสถำบนักำรเงินน ำส่งให้ตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดเป็น
อตัรำร้อยละต่อปีของยอดเงินฝำกถวัเฉล่ียของบญัชีท่ีได้รับกำรคุ้มครอง  โดยเม่ือรวมอตัรำท่ีน ำส่ง 
เขำ้กองทุนคุม้ครองเงินฝำกแลว้  ตอ้งไม่เกินร้อยละ  ๑  ต่อปีของยอดเงินฝำกถวัเฉล่ียของบญัชีท่ีไดรั้บ
กำรคุ้มครองเงินฝำก  (จ)  เงินท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดให้สถำบันกำรเงินน ำส่งเพิ่มเติม   
โดยเม่ือรวมกบัเงินท่ีเรียกเก็บแลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละ  ๑  ต่อปีของยอดเงินท่ีสถำบนักำรเงินไดรั้บจำก
ประชำชน 
         ทั้งน้ี  ไดก้  ำหนดให้เงินของ  “กองทุนเพื่อกำรช ำระคืนตน้เงินกูช้ดใชค้วำมเสียหำย
ของกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน”  ท่ีมีกำรยบุเลิกตำมพระรำชก ำหนดน้ีโอนเขำ้
บญัชีสะสมดงักล่ำวดว้ย 
       ๓.๓  กำรตรำพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกู้ท่ีกระทรวงกำรคลังกู้เพื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นไปเพื่อประโยชน์ใน
อนัท่ีจะรักษำควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจของประเทศตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคหน่ึง  กล่ำวคือ 
  ๑)  ในช่วงปี  ๒๕๔๑  ได้มีกำรตรำพระรำชก ำหนดเพื่อให้อ  ำนำจกระทรวง  
กำรคลงักูเ้งินมำช่วยเหลือกองทุนฟ้ืนฟู  มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสะสมไม่สำมำรถน ำส่งก ำไรเพื่อ
ช ำระตน้เงินกู ้ หน้ีคงคำ้งจำกกำรแกไ้ขปัญหำของสถำบนักำรเงินเม่ือปี  ๒๕๔๐  จึงยงัคงมีจ ำนวนสูงถึง  
๑,๑๔๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  สมควรท่ีจะต้องได้รับกำรแก้ไขเพื่อให้กำรบริหำรจดักำรหน้ีเงินกู้ดงักล่ำว 
มีประสิทธิภำพมำกข้ึน  มีกำรรักษำระเบียบวินัยกำรเงินกำรคลงัและสร้ำงเสถียรภำพกำรคลงัของ
ประเทศดว้ย 
  ๒)  เม่ือปี   ๒๕๕๔  ประเทศไทยไดป้ระสบกบัภำวะอุทกภยัขนำดใหญ่  ซ่ึงส่งผลให้
รัฐบำลมีภำรกิจเร่งด่วน  ไดแ้ก่  กำรเยยีวยำควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนแก่ประชำชน  กำรซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ี
เสียหำย  กำรเร่งฟ้ืนฟูอำชีพและอุตสำหกรรมท่ีไดรั้บควำมเสียหำย  กำรลงทุนในระบบบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรน ้ ำ  ซ่ึงหำกไม่เร่งด ำเนินกำรจะส่งผลกระทบต่อกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจของประเทศ และ
ยำกแก่กำรแกไ้ขเยยีวยำในภำยหลงั 
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  ๓)  มำตรกำรและแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำของรัฐบำล  เพื่อฟ้ืนฟูเยียวยำ  รวมทั้ง
กำรวำงระบบป้องกนัภยัพิบติัท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต  ท ำให้รัฐบำลตอ้งจ่ำยเงินจ ำนวนมำก  รัฐบำลจึงมี
ควำมจ ำเป็นตอ้งก่อภำระหน้ีข้ึนใหม่ 
  ๔)  กำรปรับปรุงหน้ีเงินกูต้ำมพระรำชก ำหนดฉบบัน้ี  ยงัส่งผลต่อเครดิตทำงกำรเงิน
ของประเทศอีกดว้ย  กำรกูเ้งินท่ีจะกระท ำต่อไปยอ่มสำมำรถรักษำตน้ทุนไม่ใหสู้งเกินไป 
  ๕)  หำกไม่มีกำรตรำพระรำชก ำหนดฉบับน้ี  โดยยงัคงให้ช ำระหน้ีต้นเงินกู้และ
ดอกเบ้ียตำมท่ีกฎหมำยเดิมก ำหนดไว ้ จะไม่สำมำรถก ำหนดระยะเวลำในกำรช ำระหน้ีให้แลว้เสร็จได ้ 
เน่ืองจำกปัจจุบนัธนำคำรแห่งประเทศไทยยงัมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสะสม  หำกมีกำรปรับปรุงกำร
บริหำรจัดกำรหน้ีตำมพระรำชก ำหนดน้ีก็จะสำมำรถประมำณกำรระยะเวลำในกำรช ำระหน้ีทั้ งหมดได ้ 
เพรำะไดมี้กำรก ำหนดแหล่งเงินท่ีเรียกเก็บจำกสถำบนักำรเงินในจ ำนวนเงินท่ีแน่นอนพอสมควรท่ีจะ
น ำมำคำดกำรณ์ระยะเวลำกำรช ำระหน้ี  ทั้งน้ี  ข้ึนอยูก่บัอตัรำท่ีจะมีกำรเรียกเก็บ  ซ่ึงกระทรวงกำรคลงั
และธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำลงัด ำเนินกำรอยูด่ว้ย 
  กำรตรำพระรำชก ำหนดน้ีมิใช่เป็นกำรผลกัภำระให้แก่ธนำคำรแห่งประเทศไทย   
เป็นกำรจัดระบบกำรช ำระหน้ีให้มีแหล่งเงินเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรตำมภำระหน้ีเดิมได้  และมิได้
กระทบต่อสถำบนักำรเงิน  แต่ควำมจ ำเป็นหลกัท่ีตอ้งมีกำรตรำพระรำชก ำหนดฉบับน้ี  จ ำเป็นตอ้ง 
เตรียมเงินเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหำภยัพิบติัท่ีจะเกิดข้ึน  และในขณะเดียวกนัตอ้งสร้ำงควำมเช่ือมัน่ 
ในฐำนะทำงกำรเงินของประเทศว่ำสำมำรถจดักำรบริหำรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  ซ่ึงจะท ำให้สำมำรถ
ดึงกำรลงทุนกลบัมำได ้ อนัเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อรักษำควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
  กำรตรำพระรำชก ำหนดฉบับน้ีเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีควำมจ ำเป็นรีบด่วนอนัมิอำจ 
จะหลีกเล่ียงไดต้ำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคสอง  กล่ำวคือ   
  ๑)  เน่ืองจำกรัฐบำลมีภำรกิจเร่งด่วนในกำรจดักำรแกปั้ญหำท่ีเกิดข้ึนจำกมหำอุทกภยั  
และจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินเป็นจ ำนวนมำกในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว  และหำกจดักำรปรับปรุงบริหำรหน้ี
เงินกูท่ี้กระทรวงกำรคลงักูม้ำช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟู ฯ  ในกำรจดักำรปัญหำวิกฤตสถำบนักำรเงิน 
ในปี  ๒๕๔๐  ตอ้งมีภำระงบประมำณในกำรช ำระหน้ีเงินกูด้งักล่ำวตลอดไป 
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  ๒)  กำรปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกู้ตำมพระรำชก ำหนดน้ี  เป็นกำรปรับปรุง
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรช ำระตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้ แต่อยำ่งไรก็ดี  พบว่ำแหล่งเงินท่ีก ำหนดให้น ำมำ
ช ำระหน้ีและทรัพยสิ์นของกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟู ฯ  ท่ีมีอยู่ยงัคงไม่เพียงพอในกำรช ำระหน้ี  จึงไดป้รับปรุง
แหล่งเงินท่ีใหน้ ำมำช ำระหน้ี 
  ๓)  ควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งบงัคบัใชพ้ระรำชก ำหนดน้ีตั้งแต่ตน้ปี  ๒๕๕๕  เพื่อให้มีกำร
เตรียมกำรและสำมำรถด ำเนินกำรเรียกเก็บเงินดังกล่ำวส ำหรับรอบหกเดือนแรกของปี  ๒๕๕๕   
ในท ำนองเดียวกบักรณีกองทุนคุม้ครองเงินฝำก  หำกไม่ด ำเนินกำรโดยกำรตรำเป็นพระรำชก ำหนด   
แต่กระท ำโดยเป็นพระรำชบญัญติัก็จะเป็นกำรเน่ินช้ำ  เน่ืองจำกจะไม่สำมำรถเร่ิมจดัเรียกเก็บเงินได ้
ในปี  ๒๕๕๕  ซ่ึงมีผลท ำให้ตอ้งตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อช ำระดอกเบ้ียเงินกูต่้อไป  โดยคำดว่ำจะมี
ภำระงบประมำณในกำรช ำระดอกเบ้ียต่อไปอีกอย่ำงนอ้ยสำมปีเป็นเงินประมำณ  ๑๘๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  
และอำจท ำใหโ้ครงกำรลงทุนหยดุชะงกัลงได ้
  ๔)  ในขณะน้ี  กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ก ำลงัอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำยงบประมำณและกรอบวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยทั้งหมด  
ซ่ึงไดป้ระมำณกำรค่ำใชจ่้ำยเพื่อช ำระหน้ีในส่วนของดอกเบ้ียจำก  ๑๘๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  จะเหลือเพียง  
๑๒๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  จะท ำให้รัฐบำลสำมำรถน ำวงเงินงบประมำณอีก  ๖๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  ไปลงทุน 
ในโครงกำรซ่ึงเป็นประโยชน์ 
  ๕)  กำรตรำเป็นพระรำชบญัญติั  อำจท ำให้กำรปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูใ้นเร่ืองน้ี
ล่ำช้ำออกไป  กระทรวงกำรคลงัยงัผูกพนัท่ีจะตอ้งตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อช ำระดอกเบ้ียต่อไปอีก 
และยงัอำจท ำใหก้ำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งล่ำชำ้ออกไปดว้ย  
  ๖)  หำกไม่มีกำรดูแลฐำนะกำรคลงัของประเทศอยำ่งเป็นรูปธรรม  ศกัยภำพทำงกำรคลงั
อำจไม่สำมำรถรองรับควำมจ ำเป็นในกำรใชจ่้ำยของภำครัฐในอนำคตได ้ จะส่งผลกระทบอยำ่งรุนแรง
ต่อภำคกำรคลงัและควำมเช่ือมัน่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศจนยำกท่ีจะแกไ้ขเยียวยำให้กลบัคืนมำ
ไดด้งัเดิม       
       ๓.๔  ส ำหรับกรณีท่ีมีผูเ้สนอควำมเห็นต่อประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรและผูเ้สนอควำมเห็น
ต่อประธำนวุฒิสภำว่ำ  สถำนกำรณ์โดยรวมของประเทศยงัไม่อยู่ในภำวะวิกฤตหรือมีภยนัตรำย 
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ท่ีจะอ้ำงควำมมั่นคงในทำงเศรษฐกิจได้  ยงัไม่มีข้อเท็จจริงใดท่ีแสดงให้เห็นว่ำกรณีฉุกเฉินท่ีมี 
ควำมจ ำเป็นรีบด่วนอนัมิอำจจะหลีกเล่ียงไดเ้พื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ  นั้น   
มีควำมเห็นดงัน้ี   
  ๑)  กรณีท่ีกล่ำวอำ้งว่ำ  สถำนกำรณ์โดยรวมของประเทศยงัไม่อยู่ในภำวะวิกฤตหรือ 
มีภยนัตรำยท่ีจะอำ้งควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจของประเทศไดน้ั้น  ช้ีแจงว่ำ  กรณีเป็นท่ีชดัเจนแลว้ว่ำ
วิกฤตมหำอุทกภยัก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม  และกระทบต่อควำมเช่ือมัน่ของ
ประชำคมโลก  ผูป้ระกอบกำร  นักลงทุน  รวมทั้ งประชำชน  คณะรัฐมนตรีจึงจ ำเป็นต้องด ำเนิน 
มำตรกำรต่ำง ๆ  เพื่อฟ้ืนฟู  เยียวยำ  บรรเทำควำมเสียหำยและวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำเพื่อป้องกนั
ควำมเสียหำยท่ีอำจจะมีข้ึน  ซ่ึงในกำรลดภำระงบประมำณโดยกำรปรับปรุงกำรช ำระหน้ีตำม 
พระรำชก ำหนดฉบับน้ี  เป็นมำตรกำรประกำรหน่ึงท่ีจะเอ้ืออ ำนวยและผลักดันให้มำตรกำรอ่ืน ๆ  
สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน  โดยมีขอ้จ ำกดัในดำ้นงบประมำณ
นอ้ยลง 
  ๒)  กรณีกล่ำวอำ้งว่ำ  ควำมไม่ชดัเจนในกำรก ำหนดผูรั้บผิดชอบภำระในกำรช ำระหน้ี
ของกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินว่ำกระทรวงกำรคลงัหรือธนำคำรแห่งประเทศไทย
จะเป็นผูรั้บผิดชอบ  จึงไม่สำมำรถสร้ำงควำมมัน่ใจไดว้่ำระบบบริหำรจดักำรหน้ีสำธำรณะจะมีแนวทำง
ในกำรแกไ้ขปัญหำอยำ่งไร  อำจท ำให้นกัลงทุนต่ำงชำติขำดควำมเช่ือมัน่ต่อกำรลงทุนในประเทศ  หรือ
ยำ้ยฐำนกำรลงทุนไปต่ำงประเทศไดน้ั้น  ช้ีแจงว่ำ  กำรท่ีพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกู ้
ท่ีกระทรวงกำรคลงักูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๕  
บญัญติัไวใ้นมำตรำ  ๔  ใหก้องทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินมีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบ
เก่ียวกับกำรช ำระคืนต้นเงินกู้และกำรช ำระดอกเบ้ียเงินกู้ตำมท่ีพระรำชก ำหนดดังกล่ำวบัญญติัไว ้  
ยอ่มชดัเจนถึงผูรั้บผิดชอบกำรบริหำรจดักำรหน้ีและมีรำยละเอียดเก่ียวกบัท่ีมำของเงินท่ีจะช ำระหน้ีและ
วิธีกำรด ำเนินกำร 
  ๓)  กรณีกล่ำวอำ้งว่ำ  กำรตรำพระรำชก ำหนดของรัฐบำลเป็นกำรด ำเนินกำรท่ีขดัต่อ
หลกักำรในระบอบประชำธิปไตย  หลกัแบ่งแยกอ ำนำจท่ีให้อ  ำนำจคณะรัฐมนตรีในกำรออกกฎหมำย
เฉพำะกรณีท่ีมีควำมฉุกเฉินจ ำ เป็นเ ร่งด่วนอันมิอำจหลีกเ ล่ียงได้เ ท่ำนั้ น  ช้ีแจงว่ำ   กำรตรำ 



  
 

 
 

-  ๒๔  -  
 

พระรำชก ำหนดน้ีจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรเพรำะเกิดมหำอุทกภยัท่ีสร้ำงควำมเสียหำยต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ  จึงอยูใ่นภำวะวิกฤตท่ีจะเร่งแกไ้ขปัญหำอยำ่งเร่งด่วน  มิใช่เป็นเหตุกำรณ์ปกติ  และควำม
จ ำเป็นในกำรตรำพระรำชก ำหนดน้ีเพื่อให้มีกำรด ำเนินกำรควบคู่กบัมำตรกำรอ่ืนในกำรแกไ้ขปัญหำ 
ในครำวเดียวกนั  อนัเป็นกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจของประเทศ  จึงเป็นกรณีท่ีมีควำมฉุกเฉิน
จ ำเป็นรีบด่วนอนัมิอำจจะหลีกเล่ียงได ้
  ๔)  กรณีท่ีกล่ำวอำ้งว่ำ  เหตุผลในกำรตรำพระรำชก ำหนดไม่มีควำมจ ำเป็นฉุกเฉิน 
อนัมิอำจหลีกเล่ียงไดแ้ต่อยำ่งใด  เพรำะกำรตรำพระรำชก ำหนดน้ีไม่ไดมี้ผลเป็นกำรบริหำรจดักำรหน้ี
เงินกู้ท่ีกระทรวงกำรคลังกู้มำเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบันกำรเงิน 
ทั้งระบบ  นั้น  ช้ีแจงว่ำ  กำรตรำพระรำชก ำหนดฉบบัน้ีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนอนัมิอำจหลีกเล่ียงได ้ 
เน่ืองจำกเป็นหน่ึงในมำตรกำรท่ีรัฐบำลไดว้ำงไวเ้พื่อกำรช่วยเหลือ  เยียวยำ  และกำรฟ้ืนฟูส่ิงก่อสร้ำง   
กำรฟ้ืนฟูควำมเช่ือมัน่ของระบบเศรษฐกิจ  ส ำหรับแหล่งเงินท่ีจะน ำมำใช้ไดก้  ำหนดไวอ้ย่ำงชัดเจน  
เพื่อใหเ้พียงพอแก่กำรช ำระหน้ีตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียโดยแหล่งเงินท่ีไดก้ ำหนดเพิ่มเติมจำกท่ีกฎหมำยเดิม
คือกำรให้โอนเงินหรือสินทรัพยข์องกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงินเขำ้บญัชีเพื่อ
ช ำระต้นเงินกู ้ ดอกเบ้ีย  และเงินท่ีสถำบนักำรเงินตอ้งน ำส่ง  ในกำรก ำหนดแหล่งเงินตำมพระรำช
ก ำหนดดงักล่ำวไดค้  ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรหน้ีทั้งตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียไวอ้ยูแ่ลว้ 
  ๕)  กรณีท่ีกล่ำวอำ้งวำ่  กระทรวงกำรคลงัเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรตั้งงบประมำณช ำระ
หน้ีเงินกูต้ำมพระรำชก ำหนดน้ีมำแลว้  ๑๔  ปี  กรณีจึงไม่มีควำมจ ำเป็นฉุกเฉิน นั้น  ช้ีแจงวำ่  โดยผลของ
กำรสร้ำงควำมชดัเจนในแผนกำรบริหำรหน้ีเงินกูน้ี้จะท ำให้รัฐบำลสำมำรถวำงแผนกำรพิจำรณำกรอบ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ได้อย่ำงชัดเจน  เน่ืองจำกภำระรำยจ่ำยดอกเบ้ียปีละ
ประมำณ  ๖๕,๐๐๐  ลำ้นบำท  สำมำรถน ำไปใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของภำครัฐภำยใต้
กรอบวินยัทำงกำรคลงัและสร้ำงควำมชดัเจนในแผนกำรลงทุนในอนำคต   
  ๖)  กรณีท่ีกล่ำวอำ้งว่ำ  กำรก ำหนดให้กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนั
กำรเงินช ำระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ีย  และก ำหนดแหล่งเงินท่ีจะน ำมำช ำระหน้ี  เป็นกำรบัน่ทอนควำม
น่ำเช่ือถือและเสถียรภำพของธนำคำรแห่งประเทศไทย  และส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภำพทำง
กำรเงินกำรคลงัของประเทศในส่วนของเงินรำยไดข้องรัฐ  และเงินในบญัชีส ำรองพิเศษ  นั้น  ช้ีแจงว่ำ  



  
 

 
 

-  ๒๕  -  
 

พระรำชก ำหนดน้ีมิได้เป็นกำรก ำหนดภำระใหม่ให้แก่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแต่อย่ำงใด  เน่ืองจำก
ธนำคำรแห่งประเทศไทยมีภำระตอ้งช ำระหน้ีตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียบำงส่วนตำมพระรำชก ำหนดเดิม  เม่ือปี  
๒๕๔๑  อยูแ่ลว้  เพียงแต่เป็นกำรก ำหนดวิธีบริหำรจดักำรหน้ีจ ำนวนน้ีเพื่อให้ธนำคำรแห่งประเทศไทย
สำมำรถด ำเนินกำรให้พน้ภำระกำรช ำระหน้ีได ้ อนัจะเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือถือให้แก่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยและเกิดควำมเช่ือมั่นในระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  พระรำชก ำหนดน้ีได้มี
แนวทำงให้กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงินสำมำรถช ำระหน้ีได ้ ซ่ึงแตกต่ำงจำก
ระยะเวลำท่ีผำ่นมำท่ีไม่เคยมีแนวทำงใหด้ ำเนินกำรท ำใหไ้ม่อำจช ำระหน้ีได ้
  ๗)  กรณีท่ีกล่ำวอำ้งว่ำ  กำรให้สถำบันกำรเงินตอ้งน ำส่งเงินจะเป็นกำรผลกัภำระ 
ไปยงัประชำชนใหต้อ้งรับผิดชอบ  ท ำใหป้ระชำชนมีค่ำใชจ่้ำยเพิ่มข้ึน  อตัรำดอกเบ้ียเงินกูสู้งข้ึน  ส่งผล
ให้กำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุนดำ้นต่ำง ๆ  น้อยลง  กำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจลดต ่ำลงดว้ย  ท ำให้เงินออม
นอ้ยลง  กระทบต่อควำมเช่ือมัน่ของนกัลงทุนต่ำงชำติ  อำจส่งผลกระทบต่อสถำนะของกองทุนคุม้ครอง
เงินฝำก  นั้น  ช้ีแจงว่ำ  กำรก ำหนดให้สถำบนักำรเงินตอ้งน ำเงินส่งในกรณีน้ีธนำคำรแห่งประเทศไทย  
กระทรวงกำรคลัง  และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องจะร่วมกันพิจำรณำอย่ำงรอบคอบเพื่อก ำหนดอัตรำ 
ท่ีเหมำะสม  โดยไดค้  ำนึงถึงผลกระทบดำ้นต่ำง ๆ  ดว้ย  โดยไม่มีกำรผลกัภำระไปให้ประชำชนกลุ่มผูฝ้ำกเงิน
และผูกู้เ้งิน  นอกจำกน้ี  รัฐบำลไดมี้นโยบำยปรับลดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  จำกเดิมร้อยละ  ๓๐  เป็น
ร้อยละ  ๒๓  ซ่ึงสถำบันกำรเงินจะได้รับประโยชน์จำกนโยบำยของรัฐบำลด้วยโดยกำรก ำหนดให้
สถำบันกำรเงินเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรช ำระคืนหน้ี  อีกทั้ งกำรด ำเนินมำตรกำรดงักล่ำวจะไม่ส่งผล
กระทบต่อสถำนะของกองทุนคุม้ครองเงินฝำก  เพรำะปัจจุบนัสถำนะทำงกำรเงินของกองทุนคุม้ครอง
เงินฝำกมีวงเงินประมำณ  ๘๑,๐๐๐  ลำ้นบำท 
  ๘)  กรณีท่ีกล่ำวอำ้งว่ำ  กำรให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยรับผิดชอบหน้ีของกองทุน
เพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงินเป็นกำรแทรกแซงกำรด ำเนินกิจกำรของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย  และไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องธนำคำรแห่งประเทศไทย  นั้น  ช้ีแจงว่ำ  ตำมพระรำช
ก ำหนดฉบบัน้ีมิไดก้  ำหนดใหธ้นำคำรแห่งประเทศไทยรับโอนหน้ีท่ีกระทรวงกำรคลงักูม้ำเพื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  มูลหน้ีเดิมยงัคงอยู่ท่ีกระทรวงกำรคลงั  และ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยก็ยงัคงมีภำระช ำระหน้ีซ่ึงเป็นไปตำมพระรำชก ำหนดเดิม  พระรำชก ำหนดน้ี  



  
 

 
 

-  ๒๖  -  
 

จึงมิไดเ้ป็นกำรแทรกแซงธนำคำรแห่งประเทศไทย  เพรำะเป็นภำระเดิมตำมกฎหมำยอยูแ่ลว้  แต่เพื่อให้
เกิดควำมชดัเจน  จึงไดป้รับปรุงแหล่งเงินท่ีจะน ำมำใชใ้นกำรช ำระหน้ี   
  ๙)  กรณีท่ีกล่ำวอำ้งวำ่  แนวคิดแรกเร่ิมในกำรตรำพระรำชก ำหนด  คือตอ้งกำรลดหน้ี
สำธำรณะต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ  (GDP)  ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  (ร้อยละ  ๔๑.๖๖)  จึงตอ้งกำร
โอนหน้ี  FIDF  ไปให้ธนำคำรแห่งประเทศไทย  ซ่ึงจะท ำให้หน้ีสำธำรณะลดลงเป็นร้อยละ  ๓๐   
เพื่อจะกูเ้งินเพิ่มเติมได ้ นั้น  ช้ีแจงวำ่  เจตนำรมณ์ในกำรออกพระรำชก ำหนดน้ี  มิไดมี้ควำมประสงคท่ี์จะ
ท ำให้หน้ีสำธำรณะลดลงแต่อยำ่งใด  แต่เป็นกำรด ำเนินมำตรกำรเพื่อกำรบริหำรจดักำรหน้ีให้ชดัเจนว่ำ
หน้ีเก่ำท่ีมีอยู่เดิมจะบริหำรจดักำรอย่ำงไร  เพื่อรองรับกำรก่อหน้ีใหม่ของรัฐบำลส ำหรับกำรลงทุน 
เพื่อใชใ้นกำรบูรณะและฟ้ืนฟูประเทศ  อีกทั้งยงัเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในทำงเศรษฐกิจว่ำประเทศไทย 
มีมำตรกำรท่ีจะจดักำรกบัภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในอดีตได ้ โดยค ำนึงถึงสถำนะทำงกำรคลงั  กำรด ำเนินมำตรกำร
ในคร้ังน้ีถือวำ่รัฐบำลตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัถึงกรอบวินยักำรเงินกำรคลงัเป็นล ำดบัแรก  
 นำยกรณ์  จำติกวณิช  สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  ผู ้แทนผู้เสนอควำมเห็นต่อผู้ร้องท่ี  ๑   
เขำ้ช้ีแจงดว้ยวำจำและตอบขอ้ซกัถำมต่อศำลรัฐธรรมนูญ  เม่ือวนัท่ี  ๑๕  กมุภำพนัธ์  ๒๕๕๕  สรุปไดด้งัน้ี 
 ๑.  กรณีพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกู้ท่ีกระทรวงกำรคลงักู้เพื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ช้ีแจงเพิ่มเติมดงัน้ี 
 รัฐบำลได้เสนอแล้วมีกำรพิจำรณำผ่ำนร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  โดยไดมี้กำรจดัสรรงบประมำณไวโ้ดยรวมทั้งหมด  ๖๘, ๔๒๔  ลำ้นบำท  
และจดัสรรงบประมำณเพื่อช ำระดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกภำระหน้ีกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟ ู ฯ  ทั้งสองฉบบั  คือ
ฉบบัปี  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และฉบบัปี  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ไวแ้ลว้  และเป็นเม็ดเงินท่ีไดจ้ดัสรรไวใ้นหมวดกำร
บริหำรหน้ีสำธำรณะโดยเฉพำะ  ไม่สำมำรถท่ีจะโยกยำ้ยน ำไปใชแ้กปั้ญหำน ้ำท่วมไดแ้ต่อยำ่งใด  
  ส่วนควำมจ ำเป็นในกำรโอนภำระหน้ีส่วนน้ีออกไปจำกภำระของรัฐบำลเพื่อลดหน้ีสำธำรณะ
ลงแลว้จะท ำให้รัฐบำลสำมำรถกูย้ืมไดเ้พิ่มเติมเพื่อน ำเงินส่วนนั้นมำช่วยแกปั้ญหำน ้ ำท่วมนั้น  กำรวดั
ระดบัหน้ีสำธำรณะว่ำมีมำกหรือน้อยในระบบสำกล  วดัโดยกำรเปรียบเทียบกบัรำยไดข้องประเทศ
โดยรวม  คือ  ผลิตภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ  (GDP)  เพรำะฉะนั้นปัจจุบนัหน้ีสำธำรณะของประเทศไทย 
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เม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ  (GDP)  ท่ีมีเกณฑ์ก ำหนดไวว้่ำ  รัฐบำลไม่ควรท่ีจะมี 
หน้ีสำธำรณะเม่ือเทียบกบัผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ  (GDP)  แลว้เกินสัดส่วนร้อยละ  ๖๐  
ปัจจุบนัประเทศไทยอยู่ท่ีระดบัร้อยละ  ๔๑  เม่ือเทียบระดบัสัดส่วนร้อยละ  ๖๐  กบัร้อยละ  ๔๑  ส่วนต่ำง
ประมำณร้อยละ  ๒๐  หมำยควำมว่ำรัฐบำลสำมำรถกูย้ืมไดเ้พิ่มเติมอีก  ๒,๐๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  โดยท่ี 
ยงัอยู่ในกรอบควำมยัง่ยืนทำงกำรคลงัซ่ึงก ำหนดเกณฑ์ไวว้่ำรัฐบำลไม่ควรมีภำระกำรบริหำรหน้ีเกิน 
ร้อยละ  ๑๕  ของวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยของประเทศในแต่ละปี โดยในปี  ๒๕๕๕  มีวงเงิน
งบประมำณรำยจ่ำย  ๒,๓๘๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  ดงันั้น  กำรจดัสรรงบประมำณเพื่อมำช ำระดอกเบ้ีย 
จึงไม่ควรเกินร้อยละ  ๑๕  ของวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยของประเทศ  คือ  จ ำนวน  ๔๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  
แต่ในปีงบประมำณ  พ.ศ.   ๒๕๕๕  รัฐบำลได้จัดสรร เพื่ อ ท่ีจะช ำระดอกเ บ้ียและเงินต้น   
จ ำนวน  ๒๒๒,๐๐๐  ลำ้นบำท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำย  ๒,๓๘๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  
เท่ำกบัร้อยละ  ๙.๓๓  หมำยควำมว่ำ  รัฐบำลยงัแบกรับภำระดอกเบ้ียไดอี้กกว่ำ  ๑๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  
และยงักูเ้งินเพิ่มเติมไดอี้กนบัลำ้นลำ้นบำท   
 ในพระรำชก ำหนดไดก้ ำหนดวิธีท่ีกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟฯู  จะแสวงหำรำยไดเ้พื่อรับภำระหน้ีท่ี
รัฐบำลมีเจตนำท่ีจะโอนให้กบักองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟ ูฯ  ตอ้งบริหำรจดักำร  ซ่ึงช่องทำงในกำรหำรำยได้
ของกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟู ฯ  มีอยู่  ๓  ช่องทำง  คือ  (๑)  ค่ำธรรมเนียมท่ีรัฐบำลจะจดัเก็บจำกธนำคำร
พำณิชยซ่ึ์งจะมีกำรเร่ิมจดัเก็บในช่วงเดือนกรกฎำคม  ซ่ึงควำมหมำยในแง่ของกำรช ำระเขำ้กองทุนทำง
ระบบของกำรจดัเก็บจำกธนำคำรพำณิชยจ์ะมีกำรช ำระเขำ้กองทุนทุก  ๖  เดือน  โดยช ำระงวดแรก  
ช่วงเดือนมกรำคม  ๒๕๕๖  ซ่ึงยงัมีเวลำมำกเพียงพอท่ีจะตรำในรูปของพระรำชบญัญติัแทน  (๒)  แหล่ง
รำยไดข้องกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟ ูฯ  คือ  กำรน ำเงินก ำไรสุทธิของบญัชีธนำคำรแห่งประเทศไทยเขำ้มำไว้
ในบญัชีเดียวกนั  (๓)  กำรโอนสินทรัพยค์งเหลือในบญัชีผลประโยชน์ของธนำคำรแห่งประเทศไทยเขำ้
มำไวใ้นบญัชีเดียวกนั 
 โดยพระรำชก ำหนดน้ีจะมีผลกระทบในทำงลบต่อควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ ๔  ประเดน็  ดงัน้ี 
 ประเด็นท่ีหน่ึง  กำรตรำพระรำชก ำหนดน้ีขำดควำมชดัเจนในส่วนของภำระหน้ีของกองทุน
เพื่อกำรฟ้ืนฟู ฯ  ท่ีรับโอนไปว่ำในอนำคตกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟู ฯ  จะบริหำรจดักำรอย่ำงไร ซ่ึงแหล่ง
รำยไดท่ี้มำจำก  ๓  แหล่งดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่เพียงพอต่อกำรรับภำระหน้ีส่วนน้ี  ในขณะเดียวกนักฎหมำย
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ก็ไม่ไดร้ะบุไวช้ดัแจง้ว่ำหำกรำยไดไ้ม่เพียงพอกบัภำระหน้ีจะท ำอย่ำงไร  รัฐบำลจะตอ้งค ้ ำประกนัอีก
หรือไม่  ซ่ึงไม่มีรำยละเอียดปรำกฏอยูใ่นพระรำชก ำหนด 
 ประเด็นท่ีสอง  กำรให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยจัดเก็บค่ำธรรมเนียมจำกธนำคำรพำณิชย ์  
เป็นกำรเพิ่มภำระใหก้บัผูใ้ชบ้ริกำรซ่ึงหมำยถึงทั้งผูกู้เ้งินและผูมี้บญัชีเงินฝำก 
 ประเด็นท่ีสำม  ปัญหำควำมไม่ชดัเจนในสถำนะของสถำบนัคุม้ครองเงินฝำก  ซ่ึงเดิมสถำบนั
คุม้ครองเงินฝำกไดรั้บค่ำธรรมเนียมจำกธนำคำรพำณิชยอ์ยูท่ี่ร้อยละ  ๐.๔  ของฐำนเงินฝำกเพื่อเป็นทุนให้
สถำบันคุ้มครองเงินฝำกสำมำรถค ้ ำประกันบัญชีเ งินฝำกของประชำชนได้  ปัจจุบันเ งินทุน 
ในกองทุนสถำบนัคุม้ครองเงินฝำกมีทั้งหมดโดยรวมประมำณ  ๘๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  มีกำรประมำณกำร
ขั้นต ่ำว่ำควรจะต้องมีเงินทุนในบัญชีของสถำบันคุ้มครองเงินฝำกอย่ำงน้อย  ๒๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท   
จึงขำดไปประมำณ  ๑๒๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  จึงยงัไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีในกรณีท่ีอำจจะเกิด
เหตุกำรณ์ท่ีท ำให้สถำบันกำรเงินมีปัญหำอย่ำงเช่นเม่ือปี  ๒๕๔๐  รัฐบำลต้องเข้ำไปค ้ ำประกัน 
เงินฝำกใหก้บัสถำบนัคุม้ครองเงินฝำกหรือไม่  ยงัไม่มีควำมชดัเจน 
 ประเด็นท่ีส่ี  กำรท่ีรัฐบำลโอนหน้ำท่ีน้ีไปให้กบัธนำคำรแห่งประเทศไทยซ่ึงไม่ควรท่ีจะเป็น
หน้ำท่ีของธนำคำรกลำงท่ีจะตอ้งมีเหตุผลในกำรแสวงหำก ำไร  อำจจะส่งผลต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยซ่ึงมีผลในทำงลบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
 ๒.  กรณีพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำ
และสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ช้ีแจงเพิ่มเติมเฉพำะประเด็นท่ีโตแ้ยง้ว่ำรัฐบำลยงัไม่มีควำมชดัเจน
หรือควำมพร้อมในกำรท่ีจะใชเ้งินเท่ำนั้น 
 นำยค ำนูณ  สิทธิสมำน  สมำชิกวุฒิสภำ  ผูแ้ทนผูเ้สนอควำมเห็นต่อผูร้้องท่ี  ๒  เขำ้ช้ีแจงดว้ย
วำจำและตอบขอ้ซกัถำมต่อศำลรัฐธรรมนูญ  เม่ือวนัท่ี  ๑๕  กุมภำพนัธ์  ๒๕๕๕  มีสำระส ำคญัท ำนอง
เดียวกนักบัควำมเห็นท่ีไดเ้สนอไวเ้ป็นเอกสำรต่อศำลแลว้  
 นำยกิตติรัตน์  ณ  ระนอง  รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั  ในฐำนะ
ผู้แทนคณะรัฐมนตรี  เข้ำช้ีแจงด้วยวำจำและตอบข้อซักถำมต่อศำลรัฐธรรมนูญ  เม่ือวันท่ี  ๑๕  
กมุภำพนัธ์  ๒๕๕๕  มีสำระส ำคญัเพิ่มเติมจำกท่ีไดช้ี้แจงเป็นเอกสำร  สรุปควำมไดว้ำ่ 
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 ประเทศไทยเคยจัดท ำแผนแม่บทป้องกันอุทกภัย ลุ่มแม่น ้ ำ เจ้ำพระยำมำแล้วตั้ งแ ต่                     
ปี  ๒๕๔๒  โดยหน่วยงำนนำนำชำติท่ีไดรั้บควำมเช่ือถือคือ  Japan  International  Cooperation  Agency  
(JICA)  หน่วยงำนน้ีไดท้ ำกำรศึกษำและแนะน ำวำ่  ประเทศไทยควรจะมีกำรลงทุนเพื่อป้องกนัปัญหำอุทกภยั  
นอกจำกนั้ นในเดือนตุลำคม  ๒๕๔๓  ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริยไ์ด้จัดท ำรำยงำน 
อีกฉบบัหน่ึงท่ีมีเน้ือหำใกลเ้คียงสอดคลอ้งกนั  และแนะน ำให้มีกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดอุทกภยั  แต่มิไดมี้กำรด ำเนินกำรตำมแผนทั้งสองแต่อยำ่งใด   
 กำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงเพื่อท่ีจะวำงระบบบริหำรจัดกำรน ้ ำนั้น  แผนงำนและแผนเงิน 
เป็นเร่ืองส ำคญั  ในขณะน้ี  กยน.  เห็นชอบกบัแผนกำรด ำเนินกำรแลว้  และเป็นแผนท่ีสอดรับกนักบัแผน
แม่บทพฒันำลุ่มแม่น ้ ำเจำ้พระยำ  ซ่ึงระบบงำนหลกั  (Back  Bone)  ดงักล่ำว  ไดย้ื่นเป็นเอกสำรเพิ่มเติม
ต่อศำลรัฐธรรมนูญในวนัท่ี  ๑๕  กุมภำพนัธ์  ๒๕๕๕  ก่อนกำรช้ีแจง  และศำลอนุญำตให้รวมเขำ้ใน
ส ำนวนแลว้  โดยแผนกำรคร่ำว  ๆ  ใชง้บประมำณ  ๓๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท   
 พระรำชก ำหนดท่ีทำงฝ่ำยผูร้้องเรียกว่ำพระรำชก ำหนดโอนหน้ีนั้น  เดิมเป็นหน้ีสำธำรณะ 
เม่ือโอนไปใหท้ำงธนำคำรแห่งประเทศไทยรับผิดชอบแลว้ยงัไม่พน้ควำมเป็นหน้ีสำธำรณะ หมำยควำมว่ำ
กำรกู้เงินตำมพระรำชก ำหนดสองฉบับ จ ำเป็นต้องก ำหนดให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นผูดู้แล
ดอกเบ้ียและเงินต้นของหน้ีกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟู ฯ  เพื่อท ำให้รัฐบำลไม่ต้องตั้ งงบประมำณใน
ปีงบประมำณช ำระดอกเบ้ียในส่วน  ๑,๑๔๐,๐๐๐  ลำ้นบำท สร้ำงควำมมั่นใจในทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศได ้  
 เหตุท่ีไม่พิจำรณำออกพระรำชก ำหนดระหว่ำงปิดสมัยกำรประชุมสภำเน่ืองจำกต้องกำร
พิจำรณำเน้ือหำและวงเงินท่ีจะตอ้งกูย้ืมอย่ำงรอบคอบก่อนด ำเนินกำรออกพระรำชก ำหนด  เพื่อให้เกิด
ควำมชัดเจนในกรอบวงเงินท่ีจะใช้ของ  กยน.  จึงไดเ้สนอเร่ืองน้ีเขำ้ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี  
๒๗  ธนัวำคม  ๒๕๕๔  โดยไม่มีควำมเขำ้ใจหรือควำมช ำนำญในเร่ืองของกำรท่ีจะเสนอในช่วงสภำปิด
หรือเปิดสมยัประชุม  
 คณะรัฐมนตรีเห็นว่ำพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
มีควำมล่ำช้ำ  หำกด ำเนินนโยบำยงบประมำณขำดดุล  ๔๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  รวมกบัเงินท่ีตอ้งลงทุน 
ในอีก  ๒  ส่วน  คือ  ๓๕๐,๐๐๐  ลำ้นบำท   เพื่อลงทุนระบบน ้ ำ และกำรจัดตั้ งกองทุนประกันภยัพิบัติ 
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อีก  ๔๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  คณะรัฐมนตรีจะด ำเนินกำรเพื่อท่ีจะให้มีควำมพร้อมในพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซ่ึงหมำยถึงเดือนตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
ทั้งหมดจะเป็นเร่ืองของกำรท่ีจะตอ้งกูเ้งินตำมควำมจ ำเป็นทั้งส้ิน  ยอดรวมของกำรกูเ้งินนั้นจะสูงกว่ำ   
๑,๐๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  ถำ้หำกเร่ืองน้ีมีควำมล่ำชำ้ในกำรด ำเนินงำนและน ำไปสู่กำรท่ีรัฐบำลจะตอ้งตั้ง
งบประมำณเพื่อจ่ำยดอกเบ้ียจำกส่วนน้ีอีกในปี  ๒๕๕๖  จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงระดับ 
วินยักำรคลงัในเร่ืองของควำมตั้งใจท่ีจะลดกำรขำดดุลลง 
 กรณีท่ีว่ำกำรตรำพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกู้ท่ีกระทรวงกำรคลังกู้เพื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ยงัไม่สำมำรถจดัเก็บเงิน
ไดโ้ดยทนัที   เงินงวดแรกจะสำมำรถจดัเก็บเขำ้กองทุนประมำณกลำงปี  ๒๕๕๕  จึงมิใช่กรณีฉุกเฉิน  
จ ำเป็นเร่งด่วนนั้น  ช้ีแจงวำ่  กำรระบุวนัน ำส่งเงินเป็นวนัท่ี  ๓๑  กรกฎำคม  ๒๕๕๕  แต่ในกำรค ำนวณ
เร่ืองของฐำนเงินฝำกจะค ำนวณตั้งแต่เดือนมกรำคม  เพรำะกำรก ำหนดอตัรำกำรน ำส่งในวนัท่ี  ๓๑  
กรกฎำคม  ๒๕๕๕  เป็นกำรค ำนวณในช่วงคร่ึงปีแรกของปี  ๒๕๕๕  เพรำะฉะนั้น  ในกำรค ำนวณ
ควำมจริงแลว้ควรจะเกิดข้ึนโดยเร็วและธนำคำรก็ควรจะทรำบโดยเร็วว่ำ  เงินเรียกเก็บเป็นเท่ำไหร่ 
เพื่อจะไดไ้ปก ำหนดนโยบำยทำงธุรกิจไดถ้กูตอ้ง  ตวัเลขเฉล่ียท่ีใชค้  ำนวณจึงเกิดข้ึนตั้งแต่เดือนมกรำคม
ถึงเดือนมิถุนำยน  ส่วนน้ีมีควำมส ำคัญเพรำะว่ำในกำรจ่ำยดอกเบ้ียของเงินท่ีเป็นหน้ีสำธำรณะ 
ส่วน  ๑,๑๔๐,๐๐๐  ล้ำนบำทน้ี  จะใช้เงินงบประมำณแผ่นดินท่ีได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของสภำแล้ว   
ดังนั้ น  เงินเรียกเก็บในงวดแรกของธนำคำรแห่งประเทศไทยซ่ึงจะได้มำจำกกำรค ำนวณตั้ งแต่ 
เ ดือนมกรำคมถึงเ ดือนมิถุนำยนจะเป็นเ งินงวดแรกท่ีน ำไปรอ ไว้เพรำะว่ำในงบประมำณปี   
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  ตุลำคม  ๒๕๕๕  เป็นตน้ไป  สำมำรถน ำเงินจ ำนวนน้ีไปดูแลในส่วนดอกเบ้ีย
และเงินตน้ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่เดือนตุลำคม  ๒๕๕๕  ได ้ หำกเสนอเป็นพระรำชบญัญติัแลว้อำจจะต้องตั้ง
งบประมำณในปี  ๒๕๕๖  เพื่อดูแลเร่ืองของดอกเบ้ียต่อไป  แต่ถำ้เป็นกำรด ำเนินกำรตำมพระรำช
ก ำหนดแลว้ผำ่นกำรพิจำรณำทั้งหมดกำรด ำเนินกำรก็จะเกิดข้ึนโดยทนัที   รัฐบำลไม่ตอ้งตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เพื่อจะดูแลกำรจ่ำยดอกเบ้ียในส่วนน้ีอีก 
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 ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำแลว้มีประเดน็ท่ีตอ้งพิจำรณำวินิจฉยัดงัน้ี 
 ๑.  พระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำและ
สร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  
หรือไม่ 
 ๒.  พระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูท่ี้กระทรวงกำรคลงักูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุน
เพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  
วรรคหน่ึงและวรรคสอง  หรือไม่ 
 กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยในระบบรัฐสภำ  รัฐสภำในฐำนะตวัแทนประชำชนเป็น 

ผูท้  ำหนำ้ท่ีนิติบญัญติัในกำรตรำกฎหมำยตำมหลกักำรแบ่งแยกกำรใชอ้  ำนำจอธิปไตย  กำรตรำกฎหมำย

ของรัฐสภำจึงถือเป็นกำรแสดงออกซ่ึงเจตนำรมณ์ของประชำชน  แต่ดว้ยเหตุแห่งควำมจ ำเป็นในบำง

สถำนกำรณ์ท่ีอำจก่อให้เกิดปัญหำวิกฤตกำรณ์หรือภัยคุกคำมอย่ำงรุนแรงต่อประเทศ  และมีควำม

จ ำเป็นตอ้งตรำกฎหมำยข้ึนมำใช้บงัคบัทนัที  เพื่อแกไ้ขปัญหำและภยัคุกคำมดงักล่ำว  แต่มีขอ้จ ำกดั

เก่ียวกบัระยะเวลำของกระบวนกำรตรำกฎหมำยของรัฐสภำท่ีไม่อำจตรำกฎหมำยออกมำใชบ้งัคบัเพื่อ

แกไ้ขปัญหำวิกฤตกำรณ์หรือภยัคุกคำมของประเทศไดอ้ย่ำงทนัท่วงที  จึงจ ำตอ้งมีช่องทำงยกเวน้ข้ึน

เน่ืองจำกในกำรตรำพระรำชบญัญติันั้น  รัฐธรรมนูญ  หมวด  ๖  ส่วนท่ี  ๗  ไดก้  ำหนดกระบวนกำรตรำ

ไว้ตั้ งแต่มำตรำ  ๑๔๒  ถึงมำตรำ  ๑๕๓  กล่ำวคือ  ต้องมีกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติต่อสภำ

ผู ้แทนรำษฎรและวุฒิสภำเพื่อพิจำรณำตำมล ำดับ  โดยอำจจะมีกำรส่ง ร่ำงพระรำชบัญญัติ 

ให้คณะกรรมำธิกำรของแต่ละสภำพิจำรณำหลงัจำกมีกำรรับหลกักำรในวำระท่ีหน่ึงแลว้  จึงพิจำรณำ 

ในวำระท่ีสองและวำระท่ีสำมของทั้งสองสภำตำมล ำดบั  และในกรณีท่ีสภำผูแ้ทนรำษฎรไม่เห็นดว้ย 

กบักำรแกไ้ขเพิ่มเติมร่ำงพระรำชบญัญติัของวุฒิสภำก็อำจจะตอ้งมีกำรตั้งคณะกรรมำธิกำรร่วมกนัเพื่อ

พิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญติันั้นตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๔๗  ท ำให้กรอบเวลำในกำรพิจำรณำและ

อนุมัติร่ำงพระรำชบัญญัติของรัฐสภำเป็นส่ิงท่ีไม่อำจคำดหมำยได้ว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรตรำ

พระรำชบัญญัติให้เสร็จส้ินได้แน่นอนเม่ือใด  หำกจะใช้กระบวนกำรเสนอกฎหมำยในรูปแบบ
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พระรำชบัญญัติส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำวิกฤตท่ีจะต้องด ำ เ นินกำรโดยด่วนแล้วอำจท ำให ้

ไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำไดท้นัท่วงที  ท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ประเทศชำติโดยรวมได ้ ดงันั้น  ประเทศ

ท่ีมีรัฐธรรมนูญเป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่ำงบญัญติัเป็นขอ้ยกเวน้ให้ฝ่ำยบริหำรมีอ ำนำจตรำกฎหมำยข้ึนมำ

ใช้บังคับ  เพื่อแกปั้ญหำวิกฤตกำรณ์หรือภยัคุกคำมไดท้ันทีก่อน  แลว้จึงน ำกฎหมำยนั้นมำเสนอให้

รัฐสภำเพื่อพิจำรณำอนุมัติในภำยหลัง  ส ำหรับประเทศไทยรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับท่ีผ่ำนมำ   

ต่ำงบญัญติัใหฝ่้ำยบริหำรหรือคณะรัฐมนตรีมีอ  ำนำจถวำยค ำแนะน ำต่อพระมหำกษตัริยท์รงตรำพระรำช

ก ำหนดเพื่อให้ใชบ้งัคบัดงัเช่นพระรำชบญัญติั  เพื่อแกไ้ขปัญหำวิกฤตกำรณ์ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ประเทศชำติและประชำชนไดภ้ำยใตเ้ง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญก ำหนด  แลว้เสนอต่อรัฐสภำเพื่อพิจำรณำ

อนุมติัอีกคร้ังหน่ึง 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย  พทุธศกัรำช  ๒๕๕๐  ก็ไดบ้ญัญติัหลกักำรดงักล่ำวไวด้ว้ย

เช่นเดียวกนั  โดยบทบญัญติัมำตรำ  ๑๘๔  วรรคหน่ึง  บญัญติัว่ำ  “ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอนัท่ีจะ

รักษำควำมปลอดภยัของประเทศ  ควำมปลอดภยัสำธำรณะ  ควำมมัน่คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ  

หรือป้องปัดภัยพิบัติสำธำรณะ  พระมหำกษัตริย์จะทรงตรำพระรำชก ำหนดให้ใช้บังคับดังเช่น

พระรำชบญัญติักไ็ด”้  และวรรคสอง  บญัญติัว่ำ  “กำรตรำพระรำชก ำหนดตำมวรรคหน่ึง  ให้กระท ำได้

เฉพำะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นว่ำเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีควำมจ ำเป็นรีบด่วนอันมิอำจจะหลีกเล่ียงได้”   

จะเห็นได้ว่ำ  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  ก ำหนดให้

คณะรัฐมนตรีมีอ  ำนำจตรำพระรำชก ำหนด  แต่มีเง่ือนไขในกำรตรำพระรำชก ำหนดอยู ่ ๒  ประกำร  คือ   

ประกำรแรก  กำรตรำพระรำชก ำหนดตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในอนัท่ีจะรักษำควำมปลอดภยั

ของประเทศ  ควำมปลอดภยัสำธำรณะ  ควำมมัน่คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ  หรือป้องปัดภยัพิบติั

สำธำรณะ   

ประกำรท่ีสอง  กำรตรำพระรำชก ำหนดใหก้ระท ำไดเ้ฉพำะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นวำ่  เป็นกรณีฉุกเฉิน

ท่ีมีควำมจ ำเป็นรีบด่วนอนัมิอำจจะหลีกเล่ียงได ้ ซ่ึงหมำยควำมวำ่  เป็นกรณีท่ีเกิดข้ึนโดยปัจจุบนัทนัด่วนและ
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จะต้องรีบแก้ไขปัญหำโดยฉับพลนั  ซ่ึงในขณะนั้นประเทศก ำลงัเผชิญกับปัญหำสภำวะวิกฤตหรือ 

ภัยคุกคำมอย่ำงรุนแรงและชัดแจ้ง  หรืออำจเป็นกรณีท่ีมีสัญญำณบ่งช้ีหรือเป็นท่ีคำดหมำยได้ว่ำ  

ประเทศก ำลังจะประสบกับปัญหำวิกฤตกำรณ์หรือภัยคุกคำมอย่ำงรุนแรง  หำกคณะรัฐมนตรี 

ไม่ด ำเนินกำรป้องกนัหรือก ำหนดมำตรกำรเพื่อแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว  ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบหรือ 

ควำมเสียหำยต่อประเทศอย่ำงรุนแรงจนยำกท่ีจะแกไ้ขเยียวยำไดใ้นภำยหลงั  และมีควำมจ ำเป็นตอ้ง 

ตรำกฎหมำยเพื่อให้มีผลใชบ้งัคบัไดท้นัทีเพื่อให้สำมำรถแกไ้ขปัญหำสภำวะวิกฤตหรือภยัคุกคำมได้

อยำ่งรีบด่วนและทนัต่อสถำนกำรณ์  โดยไม่อำจใชก้ระบวนกำรทำงนิติบญัญติัปกติของรัฐสภำเพื่อตรำ

กฎหมำยออกมำใชบ้งัคบัไดท้นัต่อเหตุกำรณ์ 

ดงันั้น  กำรท่ีจะพิจำรณำวำ่  เร่ืองใดเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีควำมจ ำเป็นรีบด่วนอนัมิอำจจะหลีกเล่ียงได้

จะตอ้งพิจำรณำจำกขอ้เท็จจริงเป็นเร่ือง ๆ  ไป  กำรใช้อ  ำนำจของคณะรัฐมนตรีในกำรตรำพระรำช

ก ำหนดจึงตอ้งอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขทั้งสองประกำรดงักล่ำวและตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งเขม้งวด  เน่ืองจำกเป็น

กำรใช้อ  ำนำจนิติบญัญติัแทนรัฐสภำและรัฐสภำไม่สำมำรถแกไ้ขเน้ือหำสำระของพระรำชก ำหนดได ้                

มีอ  ำนำจแต่เพียงพิจำรณำอนุมติัหรือไม่อนุมติัพระรำชก ำหนดเท่ำนั้น  ตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  

วรรคสำม 

ในกำรพิจำรณำว่ำ  พระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำร

จดักำรน ้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกู ้

ท่ีกระทรวงกำรคลงักูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔ วรรคหน่ึงและวรรคสอง  หรือไม่  เห็นสมควรก ำหนดประเด็น

พิจำรณำวินิจฉยัดงัน้ี 

 ประเด็นที่หนึ่ง  กำรตรำพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบ

บริหำรจัดกำรน ้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔   

วรรคหน่ึงและวรรคสอง  หรือไม่ 



  
 

 
 

-  ๓๔  -  
 

 ประเด็นที่สอง  กำรตรำพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูท่ี้กระทรวงกำรคลงักู ้

เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ  

มำตรำ  ๑๘๔  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  หรือไม่ 

 ประเด็นที่หนึ่ง  กำรตรำพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบ

บริหำรจัดกำรน ้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ  ๑๘๔   

วรรคหน่ึงและวรรคสอง  หรือไม่   

 ในช่วงปลำยปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ไดเ้กิดมหำอุทกภยัหลำยจงัหวดัในประเทศไทยและก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อประชำชนประมำณ  ๒,๖๐๐,๐๐๐  ครัวเรือน  ซ่ึงธนำคำรโลกไดป้ระเมินควำมเสียหำย

ทำงดำ้นเศรษฐกิจในเบ้ืองตน้มีมูลค่ำสูงถึง  ๑,๔๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  แยกเป็นควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น  

จ ำนวน  ๖๓๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  และควำมเสียหำยต่อรำยไดจ้ ำนวน  ๗๙๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  และหำกจ ำแนกเป็น

ควำมเสียหำยระหว่ำงภำครัฐกบัภำคเอกชนแลว้  สำมำรถคิดเป็นควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนต่อโครงสร้ำง

พื้นฐำน  กำรผลิต  และภำคสังคมของรัฐ  จ ำนวน  ๑๔๑,๐๐๐  ลำ้นบำท  และภำคเอกชน  ๑,๒๘๐,๐๐๐  

ล้ำนบำท  ควำมเสียหำยดังกล่ำวท ำให้ภำวะเศรษฐกิจหดตัวอย่ำงรุนแรงกว่ำท่ีคำดกำรณ์ไว ้  

หลำยหน่วยงำนไดมี้กำรปรับลดประมำณกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ลงเหลือไม่เกิน 

ร้อยละ  ๑.๑  จำกเดิมท่ีเคยประมำณกำรไวร้้อยละ  ๔.๐  ดงันั้น  เศรษฐกิจไทยจึงอยูใ่นภำวะวิกฤต  หรือ 

มีภยนัตรำยอย่ำงใหญ่หลวง  รัฐบำลไดด้  ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำช่วยเหลือเยียวยำผูป้ระสบภัย  โดยมี

มำตรกำรช่วยเหลือจ่ำยเงินชดเชยแก่ผูป้ระสบภยั  กำรสนบัสนุนสินเช่ือและผ่อนปรนเง่ือนไขกำรช ำระหน้ี  

กำรลดหย่อนภำษี  และกำรช่วยเหลือค่ำครองชีพโดยกำรอนุมัติงบกลำงจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  จ ำนวน  ๑๒๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  และไดอ้นุมติักรอบวงเงินแผนงำนและโครงกำร

ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน  ดำ้นควำมเป็นอยูข่องประชำชน  และดำ้นฟ้ืนฟูคุณภำพชีวิตท่ีจะด ำเนินกำรในปี  

พ.ศ.  ๒๕๕๕  รวมทั้งส้ิน  ๑๓๙,๔๕๒  ลำ้นบำท  โดยส ำนกังบประมำณไดพ้ิจำรณำจดัสรรงบประมำณ

ใหด้ ำเนินกำรตำมแผนงำนและโครงกำรดงักล่ำวแลว้  เป็นเงิน  ๗๓,๓๘๙  ลำ้นบำท   



  
 

 
 

-  ๓๕  -  
 

 เพื่อให้เกิดควำมเช่ือมัน่ในกำรประกอบอำชีพของประชำชนและผูล้งทุนรวมทั้งกำรป้องกนั 

มิให้เกิดปัญหำวิกฤตอุทกภยัอนัเป็นภยัพิบติัสำธำรณะซ ้ ำซ้อนข้ึนอีก  คณะรัฐมนตรีไดใ้ชอ้  ำนำจตรำ 

พระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำและสร้ำงอนำคต

ประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  โดยมีเหตุผลส ำคญัในกำรประกำศใชพ้ระรำชก ำหนดฉบบัน้ี  คือ  เน่ืองจำกในปี   

พ.ศ.  ๒๕๕๔  ไดเ้กิดวิกฤตกำรณ์อุทกภยัอยำ่งร้ำยแรงในหลำยพื้นท่ีของประเทศไทยซ่ึงก่อให้เกิดควำม

เสียหำยต่อเศรษฐกิจและสงัคมอยำ่งรุนแรง  รัฐบำลมีควำมจ ำเป็นอยำ่งเร่งด่วนท่ีจะตอ้งบูรณะและฟ้ืนฟู

ประเทศ  เยียวยำควำมเสียหำยให้แก่ประชำชน  รวมทั้งด ำเนินกำรวำงระบบกำรบริหำรจดักำรน ้ ำและ

สร้ำงอนำคตประเทศ  โดยกำรจดัใหมี้กำรลงทุนในโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคพื้นฐำนท่ีจ ำเป็น  นอกจำกน้ี  

ผลจำกกำรเกิดควำมเสียหำยนั้ นยงัท ำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเร่ิมถดถอยและ 

อยูใ่นภำวะท่ีมีควำมเส่ียงต่อควำมเช่ือมัน่ของสำธำรณะ  ดงันั้น  ท่ำมกลำงควำมเป็นไปในวิกฤตท่ีเกิดข้ึน

จำกอุทกภยั  รัฐบำลไดพ้ิจำรณำเห็นว่ำ  กำรด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย 

เป็นเร่ืองท่ีส ำคญัท่ีสุด  อนัท่ีจริงแลว้ประเทศไทยเคยจดัท ำแผนแม่บทป้องกนัอุทกภยัลุ่มแม่น ้ ำเจำ้พระยำ

ข้ึนมำแลว้ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยหน่วยงำนนำนำชำติซ่ึงเป็นหน่วยงำนท่ีไดรั้บควำมเช่ือถือ  คือ  

Japan  International  Cooperation  Agency  (JICA)  ซ่ึงเป็นหน่วยงำนท่ีได้ท ำกำรศึกษำและแนะน ำว่ำ  

ประเทศไทยควรจะมีกำรลงทุนในจ ำนวนท่ีมีนัยส ำคญัเพื่อป้องกนัปัญหำอุทกภยั  นอกจำกนั้นในเดือน

ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ส ำนักงำนทรัพยสิ์นส่วนพระมหำกษัตริยไ์ด้จัดท ำรำยงำนอีกฉบับหน่ึงท่ีมี 

เน้ือหำใกลเ้คียงสอดคลอ้งกนั  แนะน ำให้มีกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนอยำ่งมีนยัส ำคญัเช่นเดียวกนั

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุทกภยั  แต่มิไดมี้กำรด ำเนินกำรตำมแผนทั้งสองแต่อย่ำงใด  จึงจ ำเป็นตอ้งมี

มำตรกำรฟ้ืนฟูประเทศทั้งกำรแกไ้ขเยียวยำควำมเสียหำย  กำรป้องกนัภยัพิบติัท่ีใกลจ้ะถึงและกำรสร้ำง

ควำมเช่ือมัน่ในกำรประกอบอำชีพของประชำชนและผูล้งทุน  ซ่ึงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดงักล่ำว

จะตอ้งใชจ่้ำยเงินเป็นจ ำนวนมำกและตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนหลำยแนวทำง  โดยท่ีกำรวำงระบบ 

กำรบริหำรจัดกำรน ้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศจะต้องด ำ เ นินกำรอย่ำงเร่งด่วนและต่อเน่ือง   



  
 

 
 

-  ๓๖  -  
 

เพื่อป้องกันกำรเกิดภัยพิบัติในอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยัง่ยืน  พระรำชก ำหนดฉบับน้ี 

มีสำระส ำคญั  คือ  เป็นกฎหมำยท่ีให้กระทรวงกำรคลงัมีอ  ำนำจกูเ้งินในนำมรัฐบำลแห่งรำชอำณำจกัร

ไทย  เพื่อให้น ำไปใชจ่้ำยในกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศในวงเงินไม่เกิน  

๓๕๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  โดยอำจกูเ้ป็นเงินบำทหรือเงินตรำต่ำงประเทศกไ็ดแ้ต่ตอ้งกระท ำภำยในวนัท่ี  ๓๐  

มิถุนำยน  ๒๕๕๖  คณะรัฐมนตรีจะตอ้งเสนอกรอบกำรใช้จ่ำยเงินตำมพระรำชก ำหนดน้ีต่อรัฐสภำ 

เพื่อทรำบก่อนเร่ิมด ำเนินกำร  ซ่ึงกระทรวงกำรคลงัต้องรำยงำนกำรกูเ้งินท่ีกระท ำในปีงบประมำณ 

ท่ีล่วงมำแลว้ให้รัฐสภำทรำบภำยใน  ๖๐  วนันับแต่วนัส้ินปีงบประมำณ  โดยในรำยงำนต้องระบุ

รำยละเอียดของกำรกูเ้งิน  วตัถุประสงค์ของกำรใช้จ่ำยเงิน  รวมถึงผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

หรือคำดวำ่จะไดรั้บดว้ย 

 ในกำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องพระรำชก ำหนดฉบบัน้ี คณะรัฐมนตรีไดว้ำง

ยุทธศำสตร์กำรฟ้ืนฟูและพฒันำประเทศอย่ำงย ัง่ยืน  โดยกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน ้ ำ 

เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำเพื่อมิให้เกิดวิกฤตอุทกภยัซ ้ ำสอง  ซ่ึงก ำหนดยทุธศำสตร์

กำรบรรเทำอุทกภยั  คือ  ๑)  ยุทธศำสตร์กำรบรรเทำอุทกภยัในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำเจำ้พระยำ  แบบบูรณำกำร  

ระยะเร่งด่วน  รวม  ๗  แผนงำน  มีค่ำกำรลงทุนประมำณ  ๑๗,๐๐๐  ลำ้นบำท (+ ๔,๕๐๐  ลำ้นบำท)   

๒)  ยุทธศำสตร์กำรบรรเทำอุทกภยัในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำเจำ้พระยำ  แบบบูรณำกำรและยัง่ยืน  (ระยะยำว)   

รวม  ๘  แผนงำน  มีค่ำลงทุนประมำณ  ๓๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  และ  ๓)  ยทุธศำสตร์กำรบรรเทำอุทกภยั

ในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำอ่ืน ๆ  (๑๗ ลุ่มน ้ ำ)  แบบบูรณำกำรและยัง่ยืน  (ระยะยำว)  รวม  ๖  แผนงำน  มีค่ำกำรลงทุน

ประมำณ  ๔๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  รวมมีค่ำกำรลงทุนทั้งส้ินประมำณ  ๓๕๗,๐๐๐  ลำ้นบำท  ถึง  ๓๖๑,๕๐๐  

ลำ้นบำท   

ประเดน็พิจำรณำวำ่  กำรตรำพระรำชก ำหนดใหอ้  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบ

บริหำรจดักำรน ้ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นกรณีเพื่อประโยชน์ในอนัท่ีจะรักษำควำม

มัน่คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบติัสำธำรณะ  ตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  



  
 

 
 

-  ๓๗  -  
 

วรรคหน่ึง  หรือไม่  นั้น  เห็นว่ำ  กำรตรำพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำง

ระบบบริหำรจดักำรน ้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ก็เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกนัและ

บรรเทำควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกปัญหำอุทกภยั  รวมทั้งกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ทำงเศรษฐกิจให้แก่ 

นักลงทุนและประชำชนโดยทัว่ไป  เน่ืองจำกปัญหำอุทกภัยดงักล่ำวไดส้ร้ำงควำมเสียหำยต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทยอยำ่งรุนแรง  และมีควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์นของประชำชนเป็นจ ำนวนมำก

โดยเฉพำะควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนกับผูป้ระกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรมท่ีถูกน ้ ำท่วมมีโรงงำน

อุตสำหกรรมไดรั้บผลกระทบทั้งส้ิน  ๘๔๑  โรงงำน  ซ่ึงโรงงำนส่วนใหญ่เป็นแหล่งผลิตวตัถุดิบของ

อุตสำหกรรมท่ีส ำคญัของประเทศ  เช่น  อุตสำหกรรมยำนยนต ์ ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ  

อำหำรและเคร่ืองด่ืม  เป็นต้น  เป็นผลให้กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของโลกเน่ืองจำกประเทศไทย 

เป็นฐำนกำรผลิตช้ินส่วนในอุตสำหกรรมดงักล่ำว  หำกรัฐบำลไม่มีมำตรกำรป้องกนัและบรรเทำปัญหำ

อุทกภยัท่ีจะสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนชำวไทยและชำวต่ำงประเทศแลว้  ผูป้ระกอบกิจกำร 

ในนิคมอุตสำหกรรมท่ีอยู่ในพื้นท่ีถูกน ้ ำท่วมอำจตดัสินใจยำ้ยสถำนท่ีประกอบกำรไปอยู่ต่ำงประเทศ 

อนัจะเกิดผลกระทบต่อควำมเช่ือมัน่และควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม  จึงเห็นว่ำ  

กำรตรำพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำและสร้ำง

อนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นกรณีเพื่อประโยชน์ในอนัท่ีจะรักษำควำมมัน่คงในทำงเศรษฐกิจ 

ของประเทศ  และป้องปัดภยัพิบติัสำธำรณะ  ตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔ วรรคหน่ึง 

 ประเด็นพิจำรณำว่ำ  กำรตรำพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบ

บริหำรจดักำรน ้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีควำมจ ำเป็นรีบด่วน 

อนัมิอำจจะหลีกเล่ียงได ้ ตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔ วรรคสอง  หรือไม่  เห็นว่ำ  ปัญหำอุทกภยัในช่วง

ปลำยปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  นับเป็นปัญหำท่ีเกิดข้ึนภำยในประเทศมีผลกระทบต่อทรัพยสิ์นของประชำชน  

และระบบของเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงอยำ่งรุนแรง  รัฐบำลไดใ้ชท้รัพยำกรเพื่อด ำเนินกำร

แกไ้ขปัญหำช่วยเหลือเยียวยำผูป้ระสบภยั  ผูป้ระกอบกิจกำรอุตสำหกรรม  รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซม
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โครงสร้ำงพื้นฐำนโดยใช้เ งินงบประมำณและทรัพยำกรอ่ืน ๆ  ไปเป็นจ ำนวนมำก  แม้รัฐบำล 

มีพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ซ่ึงประกำศใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี  ๘  

กุมภำพนัธ์  ๒๕๕๕  (ท่ีผ่ำนมำ)  เป็นเคร่ืองมือท่ีส ำคัญในกำรแกไ้ขปัญหำเพื่อฟ้ืนฟูบูรณะประเทศ  

โดยเฉพำะกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยในงบกลำง  จ ำนวน  ๑๒๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  และในส่วนเงินส ำรอง

จ่ำยฉุกเฉิน  จ ำนวน  ๖๖,๐๐๐  ลำ้นบำท  ท่ีตั้งไวท่ี้กระทรวง  ทบวง  กรมต่ำง ๆ  นั้น  รัฐบำลไดอ้นุมติั

เงินบำงส่วนของงบประมำณดงักล่ำว  เพื่อแกไ้ขบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ผูป้ระสบอุทกภยั 

เป็นกำรเฉพำะหน้ำไปแลว้  อีกทั้งจะให้รัฐบำลเพิ่มวงเงินขำดดุลงบประมำณอีกจ ำนวน  ๑๕๐,๐๐๐   

ลำ้นบำท  ไวใ้นร่ำงพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยดงักล่ำว  ก็ไม่สำมำรถกระท ำไดเ้พรำะล่วงเลย

ระยะเวลำท่ีหน่วยงำนตอ้งส่งค ำของบประมำณให้ส ำนักงบประมำณ  และเกินกรอบวงเงินและประมำณกำร

รำยจ่ำยประจ ำปีท่ีก ำหนดไว ้ หรือจดัท ำเป็นร่ำงพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ.  ๒๕๕๕  (เพิ่มเติม)  ซ่ึงกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญติัดงักล่ำว  มีกำรใช้ระยะเวลำพิจำรณำ

ค่อนข้ำงนำนไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ท่ีรัฐบำลต้องด ำเนินกำรป้องกันภัยพิบัติอันเกิดจำกอุทกภัย 

โดยเร่งด่วน  ซ่ึงมีสัญญำณบ่งช้ีว่ำ  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประเทศไทยอำจเกิดวิกฤตมหำอุทกภยัข้ึนอีก  

กำรท่ีรัฐบำลจดัให้มีกำรด ำเนินกำรเพื่อวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำตำมยุทธศำสตร์กำรบรรเทำอุทกภยั 

ในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำเจ้ำพระยำ  แบบบูรณำกำรและยัง่ยืน  ท่ีจะต้องใช้เงินจ ำนวน  ๓๕๐,๐๐๐  ลำ้นบำท   

ตำมพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำและสร้ำงอนำคต

ประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  จึงเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกำรประกอบอำชีพของประชำชนและผูล้งทุน 

ท่ีอยู่ในพื้นท่ีด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์  และเป็นกำรป้องกนัภยัพิบติัท่ีจะเกิดข้ึนในเวลำอนัใกลจ้ะถึง  

จึงเห็นว่ำ  กำรตรำพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำ

และสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีควำมจ ำเป็นรีบด่วนอนัมิอำจจะหลีกเล่ียงได ้ 

ตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔ วรรคสอง 
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 ศำลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท์  เห็นว่ำ  กำรตรำพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงั 

กูเ้งินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕   เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ  

มำตรำ  ๑๘๔  วรรคหน่ึงและวรรคสอง 

 ประเด็นที่สอง  กำรตรำพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูท่ี้กระทรวงกำรคลงักู ้

เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบันกำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นไปตำม

รัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  หรือไม่  

 ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๙ ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ประเทศไทยไดป้ระสบกบัปัญหำวิกฤตทำงกำรเงินคร้ังใหญ่  

คณะรัฐมนตรีสมัยนั้ นได้ตรำพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เ งิน  ๒  ฉบับ  คือ   

พระรำชก ำหนดใหอ้  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินและจดักำรเงินกูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละ

พฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เป็นเงิน  ๕๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  และพระรำชก ำหนดให้

อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินและจดักำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบ

สถำบันกำรเงิน  ระยะท่ีสอง  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อีกเป็นเงิน  ๗๘๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  เน่ืองจำกได้มีกำร

ประเมินภำระควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบันกำรเงินในกำรให ้

ควำมช่วยเหลือเป็นเงินจ ำนวนทั้ งส้ิน  ๑,๔๐๑,๔๕๐  ลำ้นบำท  ซ่ึงในระยะเวลำ  ๑๕  ปีท่ีผ่ำนมำ   

ไดมี้กำรช ำระคืนตน้เงินกูส้ ำหรับหน้ีเงินกูด้งักล่ำวน้อยมำก  หรือประมำณร้อยละ  ๑๓  ยงัมีตน้เงินกู ้

คำ้งช ำระรวมเป็นเงินประมำณ  ๑,๑๔๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  หรือประมำณร้อยละ  ๘๗  แต่กระทรวงกำรคลงั

ไดมี้กำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อช ำระดอกเบ้ียเงินกูด้งักล่ำวไปแลว้ทั้งส้ิน  ๖๗๐,๕๐๒  ลำ้นบำท  

คณะรัฐมนตรีเห็นว่ำประเทศไทยมีควำมจ ำเป็นตอ้งกูเ้งินเพื่อใชใ้นกำรวำงระบบกำรบริหำรจดักำรน ้ ำ

และสร้ำงอนำคตประเทศ  จ ำนวน  ๓๕๐,๐๐๐  ล้ำนบำท  และเพื่อใช้ส ำหรับกองทุนส่งเสริม 

กำรประกนัภยัพิบติั  จ ำนวน  ๕๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  รวมเป็นเงินจ ำนวน  ๔๐๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  และในเวลำ

เดียวกนัเพื่อลดภำระงบประมำณในกำรช ำระดอกเบ้ียของหน้ีเงินกูท่ี้กูม้ำช่วยเหลือกำรด ำเนินกำรของ

กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  จ ำเป็นตอ้งปรับปรุงและจดักำรระบบกำรช ำระหน้ี
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เ งินกู้ดังกล่ำว  คณะรัฐมนตรีจึงใช้อ  ำนำจตรำพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเ งินกู ้

ท่ีกระทรวงกำรคลงักูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

โดยมีเหตุผลส ำคญัในกำรประกำศใชพ้ระรำชก ำหนดฉบบัน้ี  คือ  เน่ืองจำกในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ไดเ้กิด

วิกฤตกำรณ์อุทกภยัอยำ่งร้ำยแรงในหลำยพื้นท่ีของประเทศไทยซ่ึงก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเศรษฐกิจ

และสังคมอย่ำงรุนแรง  รัฐบำลมีควำมจ ำเป็นอย่ำงเร่งด่วนท่ีจะตอ้งบูรณะและฟ้ืนฟูประเทศ  เยียวยำ

ควำมเสียหำยให้แก่ประชำชน  รวมทั้ งด ำเนินกำรวำงระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ ำและสร้ำงอนำคต

ประเทศ  โดยกำรจดัใหมี้กำรลงทุนในโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคพื้นฐำนท่ีจ ำเป็น  นอกจำกน้ี  ผลจำกกำร

เกิดควำมเสียหำยนั้นยงัท ำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเร่ิมถดถอยและอยู่ในภำวะท่ีมี

ควำมเส่ียงต่อควำมเช่ือมัน่ของสำธำรณะ  จึงจ ำเป็นตอ้งมีมำตรกำรฟ้ืนฟูประเทศทั้งกำรแกไ้ขเยียวยำ

ควำมเสียหำย  กำรป้องกนัภยัพิบติัท่ีใกลจ้ะถึง  และกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกำรประกอบอำชีพของ

ประชำชนและผูล้งทุน  ซ่ึงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดงักล่ำวจะตอ้งใช้จ่ำยเงินเป็นจ ำนวนมำกและตอ้ง

ด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนหลำยแนวทำง  และแนวทำงหน่ึงคือกำรลดภำระงบประมำณท่ีจะต้อง 

จดัสรรไปช ำระดอกเบ้ียเงินกูท่ี้กูม้ำเพื่อช่วยเหลือกำรด ำเนินกำรของกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำ

ระบบสถำบนักำรเงินท่ีเกิดจำกกำรแกไ้ขปัญหำวิกฤตของระบบสถำบนักำรเงินเม่ือปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  

โดยจ ำเป็นตอ้งปรับปรุงและจดักำรระบบกำรช ำระหน้ีเงินกูด้งักล่ำวเสียใหม่ให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

และไม่เป็นภำระต่องบประมำณรำยจ่ำยของรัฐบำลอีกต่อไป  โดยก ำหนดให้กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและ

พฒันำระบบสถำบนักำรเงินมีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรช ำระคืนตน้เงินกูแ้ละกำรช ำระดอกเบ้ีย

เงินกูด้งักล่ำว  และให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นผูก้  ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของกองทุนดงักล่ำว  

ตลอดจนปรับปรุงกำรจดัหำแหล่งเงินในกำรน ำไปช ำระตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูไ้ดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  โดย

ยงัคงหลกัเกณฑแ์ละแหล่งเงินในกำรช ำระคืนตน้เงินกูท่ี้ก ำหนดไวแ้ต่เดิม  พร้อมกบัเพิ่มเติมกำรเรียกเก็บ

เงินจำกสถำบนักำรเงินเพื่อน ำไปใชใ้นกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวดว้ย  ทั้งน้ี  ภำยใตห้ลกักำรในกำรรักษำ

วินยักำรเงินกำรคลงัของประเทศ   



  
 

 
 

-  ๔๑  -  
 

 พระรำชก ำหนดฉบบัน้ี  มีสำระส ำคญั  คือ  (๑)  ก ำหนดให้กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำ
ระบบสถำบันกำรเงินมีหน้ำท่ีและรับผิดชอบเก่ียวกับกำรช ำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบ้ียเงินกู้ตำม 
พระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินและจดักำรเงินกูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟ ู
และพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งิน
และจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบันกำรเงิน  ระยะท่ีสอง   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยกำรจดัล ำดบักำรช ำระหน้ี  และกำรก ำหนดจ ำนวนเงินท่ีตอ้งช ำระให้เป็นไปตำมท่ี
กระทรวงกำรคลงัแจง้ใหท้รำบ  (๒)  ก ำหนดใหบ้ญัชีสะสมเพื่อกำรช ำระคืนตน้เงินกูช้ดใชค้วำมเสียหำย
ของกองทุนเพื่อกำร ฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำร เ งินตำมพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจ
กระทรวงกำรคลงักูเ้งินและจดักำรเงินกูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนั
กำรเงิน  ระยะท่ีสอง  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มีวตัถุประสงค์เพื่อกำรช ำระคืนตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียส ำหรับเงิน 
ท่ีกูม้ำเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบันกำรเงิน  (๓)  ก ำหนดให้ธนำคำร 
แห่งประเทศไทยมีหน้ำท่ีดูแลรักษำ  ตลอดจนจดักำรเงินและสินทรัพยใ์นบญัชีสะสมเพื่อกำรช ำระคืน 
ต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบันกำรเงิน  รวมทั้ งให ้
มีอ  ำนำจสั่งจ่ำยเงินจำกบญัชีดงักล่ำวให้แก่กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงินเพื่อ
น ำไปช ำระดอกเบ้ียเงินกู ้ ตน้เงินกู ้ และใชจ่้ำยเป็นค่ำบริหำรจดักำร  (๔)  ก ำหนดแหล่งเงินท่ีให้น ำส่ง 
เขำ้บญัชีสะสม ฯ  เพื่อไปช ำระหน้ี  คือ  ๑)  ก ำไรสุทธิของธนำคำรแห่งประเทศไทยท่ีตอ้งน ำส่งรัฐตำม
กฎหมำยจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละเกำ้สิบ  ๒)  สินทรัพยค์งเหลือในบญัชีผลประโยชน์ประจ ำปีตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยเงินตรำ  ๓)  เงินหรือสินทรัพยข์องกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน
ตำมจ ำนวนท่ีคณะรัฐมนตรีก ำหนด  ๔)  เงินท่ีสถำบนักำรเงินน ำส่งให้ตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทย
ก ำหนดเป็นอตัรำร้อยละต่อปีของยอดเงินฝำกถวัเฉล่ียของบญัชีท่ีไดรั้บกำรคุม้ครองโดยเม่ือรวมกบัอตัรำ
ท่ีน ำส่งเขำ้สถำบนัคุม้ครองเงินฝำกแลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละ  ๑  ของยอดเงินฝำกถวัเฉล่ียของบญัชีท่ีไดรั้บ
กำรคุม้ครองเงินฝำก  และ ๕)  เงินท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดให้สถำบนักำรเงินน ำส่งเพิ่มเติม  
โดยเม่ือรวมกับเงินท่ีเรียกเก็บแล้วต้องไม่เกินร้อยละ  ๑  ของยอดเงินท่ีสถำบันกำรเงินได้รับจำก
ประชำชน 



  
 

 
 

-  ๔๒  -  
 

 ประเดน็พิจำรณำวำ่  กำรตรำพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูท่ี้กระทรวงกำรคลงักู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบันกำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นกรณีเพื่อ
ประโยชน์ในอนัท่ีจะรักษำควำมมัน่คงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ  ตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔ 
วรรคหน่ึง  หรือไม่  เห็นวำ่  รัฐบำลมีควำมพยำยำมท่ีจะแกไ้ขปัญหำหน้ีสำธำรณะของรัฐบำล  เน่ืองจำก
กระทรวงกำรคลงัตอ้งตั้งงบประมำณรำยจ่ำยอนัเป็นเงินภำษีของประชำชนเพื่อช ำระหน้ีเงินตน้หรือ
ดอกเบ้ียอนัเกิดจำกปัญหำวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเงินเม่ือปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซ่ึงรัฐบำลไดต้ั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยส ำหรับกำรช ำระดอกเบ้ียของหน้ีเงินกูด้งักล่ำวตลอดระยะเวลำ  ๑๕  ปี  เป็นเงินงบประมำณ 
ถึง  ๖๗๐,๕๐๒  ลำ้นบำท  แต่ช ำระเงินตน้ไปไดเ้พียงร้อยละ  ๑๓  ของหน้ีเงินกู ้ ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงมี
หน้ีคำ้งช ำระอยู่ถึง  ๑,๑๔๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  หำกรัฐบำลตอ้งตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อช ำระหน้ีเงินกู้
ดงักล่ำวต่อไปอีก  ย่อมเป็นภำระต่องบประมำณท่ีรัฐบำลตอ้งจดัหำมำให้  ซ่ึงในปีงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  รัฐบำลไดต้ั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรช ำระดอกเบ้ียเงินกูด้งักล่ำวเป็นเงิน
จ ำนวน  ๖๘,๔๓๐  ลำ้นบำท  ท ำใหรั้ฐบำลมีเงินส ำหรับลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน  ของระบบเศรษฐกิจ
และสังคมลดน้อยลง  อีกทั้งหน้ีเงินกูด้งักล่ำวเกิดจำกปัญหำวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเงินท่ีสถำบนักำรเงิน 
เป็นผูก่้อข้ึนและอยู่ในกำรก ำกับดูแลของธนำคำรแห่งประเทศไทย  กำรท่ีรัฐบำลได้มอบหมำยให้
ธนำคำรแห่งประเทศไทยควบคุมดูแลกำรช ำระคืนหน้ีเงินกูข้องกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบ
สถำบนักำรเงินโดยน ำก ำไรสุทธิของธนำคำรแห่งประเทศไทย  เงินหรือทรัพยสิ์นของกองทุนเพื่อกำร
ฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  รวมทั้งกำรน ำส่งเงินท่ีสถำบนักำรเงินส่งให้ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ไม่เกินร้อยละ  ๑  ของยอดเงินท่ีสถำบนักำรเงินไดรั้บจำกประชำชน  ยอ่มเป็นกำรแกไ้ขปัญหำหน้ีเงินกู ้
ท่ีรัฐบำลน ำมำช่วยเหลือสถำบนักำรเงินอยำ่งเป็นระบบ  และเป็นผลใหรั้ฐบำลมีเงินงบประมำณท่ีไม่ตอ้ง
จดัสรรไปช ำระดอกเบ้ียเงินกูใ้นแต่ละปีเพื่อน ำมำใชใ้นกำรพฒันำประเทศ  จึงเห็นว่ำ  พระรำชก ำหนด
ปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูท่ี้กระทรวงกำรคลงักูเ้พื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบ
สถำบนักำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นกรณีเพื่อประโยชน์ในอนัท่ีจะรักษำควำมมัน่คงในทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศ  ตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔ วรรคหน่ึง 



  
 

 
 

-  ๔๓  -  
 

 ประเดน็พิจำรณำวำ่  กำรตรำพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูท่ี้กระทรวงกำรคลงักู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมี
ควำมจ ำเป็นรีบด่วนอนัมิอำจจะหลีกเล่ียงได ้ ตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔ วรรคสอง  หรือไม่  เห็นว่ำ  
ปัญหำวิกฤตทำงกำรเงินแม้ว่ำจะเกิดข้ึนเป็นเวลำกว่ำ  ๑๕  ปีมำแลว้  แต่กำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 
ยงัไม่สัมฤทธิผล  ควำมเสียหำยท่ีกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงินตอ้งรับภำระ 
มีจ ำนวนถึง  ๑,๔๐๑,๔๕๐  ลำ้นบำท  แต่กระทรวงกำรคลงัยงัมีหน้ีเงินคำ้งช ำระอีกร้อยละ  ๘๗  หรือ
เป็นเงินจ ำนวน  ๑,๑๔๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  และไดช้ ำระดอกเบ้ียจนถึงส้ินปีงบประมำณ  ๒๕๕๔  ไปแลว้
เป็นเงิน  ๖๗๐,๕๐๒  ลำ้นบำท  ซ่ึงหน้ีเงินกูจ้  ำนวนดงักล่ำว  ยงัคงเป็นหน้ีสำธำรณะท่ีกระทรวงกำรคลงั
ตอ้งรับผิดชอบ  แต่พระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูท่ี้กระทรวงกำรคลงักูเ้พื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ไดก้ ำหนดวิธีกำรบริหำรจดักำร
หน้ีเพื่อให้กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงินเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบักำรช ำระคืน 
ตน้เงินกูแ้ละกำรช ำระดอกเบ้ียเงินกู ้ โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นผูก้  ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของ
กองทุน  ซ่ึงคำดว่ำจะช ำระหน้ีเสร็จส้ินภำยใน  ๒๑ – ๒๖  ปี  และในปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
กระทรวงกำรคลงัไดต้ั้งงบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับช ำระดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นเงิน  ๖๘,๔๓๐  ลำ้นบำท  
ส ำหรับกำรช ำระดอกเบ้ียเงินกู้ดงักล่ำว  หำกเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่ำงเงินงบประมำณเพื่อช ำระ
ดอกเบ้ียเงินกูก้บังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ท่ีตั้งไวเ้ป็นวงเงิน  ๒,๓๘๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  
จะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  ๒.๙  ของงบประมำณรำยจ่ำย  แต่หำกคิดเป็นสัดส่วนต่องบลงทุนท่ีตั้งไว ้
เป็นวงเงิน  ๔๒๓,๓๘๗  ล้ำนบำทแล้ว  จะคิดสัดส่วนเป็นร้อยละ  ๑๖.๒  ของงบลงทุน  ถือว่ำ 
เป็นสัดส่วนท่ีมีนัยส ำคญัต่อกำรลงทุนของประเทศ  ซ่ึงรัฐบำลสำมำรถน ำเงินท่ีตอ้งช ำระดอกเบ้ียเงินกู้
ดงักล่ำว  ประมำณปีละกว่ำ  ๖๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  มำลงทุนในแผนงำนและโครงกำรต่ำง ๆ  เพื่อแกไ้ข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  หรือน ำไปลงทุนเพื่อกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศได ้                       
โดยรัฐบำลไม่ตอ้งตั้งงบประมำณรำยจ่ำยช ำระดอกเบ้ียในส่วนน้ีในปีงบประมำณต่อ ๆ ไป  ประกอบกบั
รัฐบำลตอ้งกำรบงัคบัใชพ้ระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ีเงินกูท่ี้กระทรวงกำรคลงักูเ้พื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ตั้งแต่ตน้ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เพื่อให้
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มี เวลำเตรียมกำรเรียกเก็บเงินจำกกองทุนคุ้มครองเงินฝำก  ส ำหรับรอบหกเดือนแรกของปี   
พ.ศ.  ๒๕๕๕  รัฐบำลจะไดไ้ม่ตอ้งตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อช ำระหน้ีดอกเบ้ียเงินกูด้งักล่ำวในกำร
จดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซ่ึงอยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  
ในช่วงเดือนกมุภำพนัธ์  ๒๕๕๕  และตำมพระรำชก ำหนดให้อ  ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งินเพื่อกำรวำง
ระบบบริหำรจดักำรน ้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ท่ีไดว้ินิจฉัยไวแ้ลว้ว่ำ  เป็นไปตำม
รัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๑๘๔ วรรคหน่ึงและวรรคสอง  ไดก้  ำหนดไวช้ดัเจนว่ำ  รัฐบำลอำจกูเ้ป็นเงินบำท
หรือเงินตรำต่ำงประเทศก็ได ้ แต่ตอ้งกระท ำภำยในวนัท่ี  ๓๐  มิถุนำยน  ๒๕๕๖  ซ่ึงช่วงระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำรตำมพระรำชก ำหนดดงักล่ำวน้ีอยูใ่นระหวำ่งปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และปีงบประมำณ
พ.ศ.  ๒๕๕๖  สอดคลอ้งกนักบักำรท่ีรัฐบำลไม่ตอ้งตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีเพื่อช ำระหน้ีดอกเบ้ีย
เงินกู้ดังกล่ำวในปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  อันเป็นกำรลดภำระเงินงบประมำณในช่วงเวลำ                      
เดียวกนัท่ีจ ำเป็นตอ้งกูเ้งินตำมพระรำชก ำหนดดงักล่ำวน้ี  จึงเป็นกรณีท่ีมีวตัถุประสงคแ์ละควำมจ ำเป็น
ในกำรใชบ้งัคบัร่วมกนัและเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั  และกำรตรำพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหน้ี
เงินกู้ท่ีกระทรวงกำรคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน   
พ.ศ.  ๒๕๕๕  มีวตัถุประสงค์เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรหน้ีของกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบ
สถำบันกำรเงินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นในทำงเศรษฐกิจของประเทศ   
โดยรัฐบำลสำมำรถน ำเงินท่ีตอ้งจ่ำยดอกเบ้ียเงินกูป้ระมำณปีละกว่ำ  ๖๐,๐๐๐  ลำ้นบำท  มำด ำเนินกำร
พฒันำเศรษฐกิจและสงัคมโดยส่วนรวม  ถึงแมผู้แ้ทนนำยกรัฐมนตรีในฐำนะคณะรัฐมนตรีจะแถลงรับวำ่ 
ไม่มีควำมเช่ียวชำญทำงดำ้นกำรเมืองท่ีจะตรำพระรำชก ำหนดในระหว่ำงปิดสมยัประชุมรัฐสภำก็ตำม 
แต่กไ็ดใ้หเ้หตุผลวำ่  ตอ้งรอคณะกรรมกำรท่ีเก่ียวขอ้งศึกษำและก ำหนดรำยละเอียดในกำรจดัท ำโครงกำร
ก่อนเสร็จแล้วจึงเสนอคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงน่ำจะแสดงควำมสุจริตได้ด้วยว่ำมิได้อำศัยโอกำสท่ีอำจ 
อำ้งเหตุผลทำงกำรเมืองได้แต่อย่ำงใด  ศำลได้พิจำรณำข้อเท็จจริงทั้ งหมดประกอบกันแลว้เห็นว่ำ   
กำรตรำพระรำชก ำหนดทั้งสองฉบบัดงักล่ำวไม่ถึงกบัเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญตำมท่ี 
ผูเ้ข้ำช่ือเสนอควำมเห็นต่อประธำนแห่งสภำทั้ งสอง  แต่ควำมจ ำเป็นดังกล่ำวเกิดข้ึนอันมีสำเหตุ
เน่ืองมำจำกวิกฤตกำรณ์อุทกภยัจริง  และมีควำมจ ำเป็นรีบด่วนท่ีจะตอ้งใชม้ำตรกำรป้องกนัและเยียวยำ






