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๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จำนวน	๙๙	คน	
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ 
ส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	พ.ศ.	 ๒๕๕๒	เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๘๔	 วรรคหนึ่ง	
และวรรคสอง	หรือไม่	โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
	 ตามที่คณะรัฐมนตรีโดยนายอภิสิทธิ์ 	 เวชชาชีวะ	นายกรัฐมนตรี	 ได้มีมติคณะรัฐมนตรี 
เห็นชอบในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้ เงินเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริม 
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ	พ.ศ.	๒๕๕๒	โดยพระราชกำหนดดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่	๑๓	พฤษภาคม	๒๕๕๒	และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑๔	พฤษภาคม	๒๕๕๒	เป็นต้นไป	นั้น	 
คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่า	 
การตราพระราชกำหนดดังกล่าวมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๘๔	 
วรรคหนึ่ง	และวรรคสอง	โดยมีเหตุผลสรุปได้ว่า	การจะพิจารณาว่า	 เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความ 
จำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้	 เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ	ซึ่ งเป็นเหตุผลและความจำเป็นที่ ให้อำนาจคณะรัฐมนตรีถวายคำแนะนำให้ 
พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชกำหนดขึ้นใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติได้นั้น	จะต้องเป็น 
กรณีที่เกิดภาวะวิกฤติอันกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ	 ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจ 
ของประเทศต้องอยู่ในสภาวะที่ไม่มั่นคงอย่างมาก	 เช่น	 ค่าเงินของประเทศลดลงอย่างมากจนเกิด 

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๑๑/๒๕๕๒ 
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เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๕ กรณี 
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น ไปตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่
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ความปั่นป่วนในการพาณิชย์	 หรืออัตราคนว่างงานพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจนเครื่องมือทางกฎหมาย 
เท่าที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการแก้ปัญหา	ความวิกฤติของปัญหาจึงเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นเงื่อนไข 
สำคัญในการใช้อำนาจตราพระราชกำหนด	ดังน้ัน	การท่ีคณะรัฐมนตรีได้ตัดสินใจกระทำการใด 
หรือโครงการใดไว้แล้วในทางนโยบายเก่ียวกับเศรษฐกิจและคาดคะเนแล้วว่าโครงการต่าง ๆ   
เหล่านั้นจะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ แต่รัฐบาลไม่อาจหาเงินหรือจัดเก็บรายได้เพื่อ 
สนองตอบต่อนโยบายหรือโครงการน้ัน  ๆ  ซ่ึงเป็นกรณีท่ียังสามารถดำเนินการแก้ไขในข้ันตอน 
ของกระบวนการนิติบัญญัติโดยปกติได้ รัฐบาลจะอาศัยอำนาจในการตราพระราชกำหนดเพ่ือ 
เป็นเคร่ืองมือในการสนองนโยบายหาได้ไม่ และเมื่อพิจารณาถึงเหตุผลในการตราพระราชกำหนด  
ประกอบกับสภาพของข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันของประเทศยังไม่มีข้อเท็จจริงใดท่ีแสดงให้เห็น 
ได้ว่าเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได้ท่ีจะต้องตราพระราชกำหนด 
เพ่ือประโยชน์ในอันท่ีจะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศแต่อย่างใด
 ดังนั้น ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะได้พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนด 
ดังกล่าวตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๙๙ คน จึงขอใช้สิทธิ 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๕ เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า  
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทาง 
เศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
	 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยได้หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จำนวน	 ๙๙	 คน	 ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ 
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๘๔	 วรรคหนึ่ง	
หรือวรรคสอง	 หรือไม่	 และประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นดังกล่าวมายังศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๕ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจ 
รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
	 ในการพิจารณาว่า	 พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง และ 
วรรคสอง หรือไม ่เห็นสมควรกำหนดประเด็นพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
 ประเด็นท่ีหน่ึง พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟ้ืนฟูและเสริมสร้าง 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตราขึ้นเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคง 
ในทางเศรษฐกิจของประเทศตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง หรือไม่
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	 ข้อเท็จจริงเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เกิดปัญหาขึ้นส่งผลให้ประเทศ 
ไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้ว	 
ปัญหาการเมืองภายในประเทศก็มีความสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของไทยเกิดภาวะชะลอตัวลง  
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ลงทุน ตลอดจนก่อให้เกิดความล่าช้าในการ 
ผลักดันโครงการต่าง		ๆ  ของทางภาครัฐ โดยสิ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบอย่าง 
รุนแรงจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจการเงินโลกและวิกฤติการเมืองภายในประเทศ ได้แก่ มูลค่า 
การส่งออกของสินค้าไทยหดตัวอย่างรวดเร็ว รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง ภาคธุรกิจมีการปิด 
หรือเลิกกิจการเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาการว่างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หนี้เสียในระบบ 
สถาบันการเงินมีแนวโน้มสูงขึ้น กำลังซื้อสินค้าและบริการของประชาชนโดยรวมลดลง	 
ผลกระทบทั้ งหมดทำให้อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
หดตัวลดลงเป็นอันมาก ซึ่ งฝ่ายผู้ เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้รับว่า  
ประเทศไทยเกิดปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจขึ้นจริง	 แต่เห็นว่าการที่รัฐบาลไม่สามารถหาเงิน 
เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้นั้น มีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาอยู่หลายแนวทาง	 
โดยให้ข้อเสนอแนะแก่ทางรัฐบาลว่า อาจชะลอการใช้จ่ายโครงการที่ไม่จำเป็น หรือสามารถ 
ที่จะตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 
เพื่อปรับเพดานวงเงินกู้ให้สูงข้ึนได้ หรืออาจเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยไม่ต้องใช้วิธีการตราพระราชกำหนด ทั้งการตรา 
พระราชกำหนดใหก้ระทรวงการคลงัโดยอนมุตัคิณะรฐัมนตรมีอีำนาจกูเ้งนิจำนวน ๔๐๐,๐๐๐	ลา้นบาท	
เป็นตัวเลขที่มากเกินความจำเป็น
	 อย่างไรก็ตาม	 ในการตราพระราชบัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญ หมวด ๖ ส่วนที่ ๗ ได้กำหนด 
กระบวนการตราไว้ตั้ งแต่มาตรา ๑๔๒ ถึงมาตรา ๑๕๓ กล่าวคือ ต้องมีการเสนอร่าง 
พระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลำดับ โดยอาจจะมีการ 
ส่งร่างพระราชบัญญัติ ให้คณะกรรมาธิการของแต่ละสภาพิจารณาหลังจากมีการรับ 
หลักการในวาระที่หนึ่งแล้วจึงพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สามของทั้งสองสภาตาม 
ลำดับ และในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ 
ของวุฒิสภาก็อาจจะต้องมีการต้ังคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติน้ัน 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๗ ทำให้กรอบเวลาในการพิจารณาและอนุมัติร่างพระราชบัญญัติ 
ของรัฐสภาเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะสามารถดำเนินการตราพระราชบัญญัติให้ 
เสร็จส้ินได้แน่นอนเมื่อใด ดังน้ัน หากจะใช้กระบวนการเสนอกฎหมายในรูปแบบพระราชบัญญัติ 
สำหรับการแก้ไขปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจที่จะต้องดำเนินการโดยด่วนแล้วอาจทำให้   
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติโดยรวมได้ แม้ว่า 
รัฐบาลจะได้ดำเนินมาตรการต่าง		ๆ  ทั้งมาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ มาตรการทาง 
ภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ	มาตรการเพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ภาคเศรษฐกิจ 
ที่แท้จริง มาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก	 มาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย 

๓
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ของประชาชน มาตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
หรือมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐก็ตาม ก็ยังไม่อาจทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า 
จะสามารถแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องได้แน่
	 ทั้งนี้ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีสาระสำคัญ ๕ ประการ ได้แก่		
		 ๑) ให้กระทรวงการคลังโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี	มีอำนาจกู้เงินในนามรัฐบาล 
เพื่อนำไปใช้ดำเนินมาตรการฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ	
ในวงเงินไม่เกิน	๔๐๐,๐๐๐	 ล้านบาท	 โดยให้กู้เป็นเงินบาทและกู้เงินได้ภายในวันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	
พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 และให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้ต่อรัฐสภา 
เพื่อทราบก่อนเริ่มดำเนินการด้วย	
		 ๒) เงินที่ได้จากการกู้ให้นำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในการกู้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง	 เว้นแต่ 
คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้สมทบเป็นเงินคงคลังโดยกระทรวงการคลังอาจนำเงินกู้ไปให้กู้ต่อแก่ 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ	 
หรือสถาบันการเงินภาครัฐ เพื่อใช้จ่ายหรือลงทุนเพื่อฟื้นฟูหรือเสริมสร้างความมั่นคงทาง 
เศรษฐกิจก็ได้		
		 ๓)	 กระทรวงการคลังต้องรายงานการกู้เงินให้รัฐสภาทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
งบประมาณ โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของการกู้เงิน วัตถุประสงค์ 
ของการใช้จ่ายเงินกู ้รวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ		
		 ๔)	 เมื่อหนี้เงินกู้ถึงกำหนดชำระ	 กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ได้	 
และต้องไม่เกินจำนวนเงินกู้ที่ยังค้างชำระ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังอาจทยอยกู้ เงินเพื่อปรับ 
โครงสร้างหนี้สาธารณะเป็นการล่วงหน้าได้ แต่ไม่เกินสิบสองเดือนก่อนวันที่หนี้ถึงกำหนดชำระ	 
หากหนี้ที่จะปรับโครงสร้างหนี้มีจำนวนมากและไม่อาจกู้เงินภายในคราวเดียวกันได ้และ	
		 ๕)	 นอกจากกรณีที่ได้กำหนดไว้แล้วในพระราชกำหนด	 ให้นำกฎหมายว่าด้วยการบริหาร 
หนี้สาธารณะมาใช้บังคับโดยอนุโลม	
		 ทั้งนี้	 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดว่า	“....โดยที่ได้เกิดวิกฤติการณ์ของระบบ 
สถาบันการเงินในต่างประเทศซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลก	และส่งผลกระทบต่อ	 
ภาคเศรษฐกิจของไทยอย่างรุนแรง	แม้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการกระตุ้น 
เศรษฐกิจหลายประการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ยังไม่เพียงพอ	ประกอบกับการจัดเก็บรายได้ 
ของรัฐต่ำกว่าที่ประมาณการไว้อย่างมาก	ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการ 
สาธารณะของรัฐไม่อาจดำเนินการให้บรรลุผลได้	 เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ 
กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว	 รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินในการดำเนินมาตรการเพื่อฟื้นฟู 
เศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง....”

๔ ๕



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

 เมื่อพิจารณาสาระสำคัญทั้งห้าประการประกอบเหตุผลในการตราพระราชกำหนด 
ดังกล่าวแล้ว ย่อมเห็นได้ว่า การท่ีคณะรัฐมนตรีตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวง 
การคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึ้นมาก็เพื่อแก้ไข 
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศมิให้ตกต่ำไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งเพื่อให้ 
ภาครัฐในฐานะที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะช่วยสร้างกำลังซื้ออย่างเร่งด่วนในระบบ 
ในช่วงที่กำลังซื้อจากต่างประเทศและในประเทศหดตัวลงจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
ของโลก ที่จำเป็นต้องรีบดำเนินมาตรการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกัน 
ปัญหาก่อนที่ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจจะลุกลามไปในทุกภาคส่วนอันเป็นการทำหน้าที่ 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของรัฐในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจึงเป็น 
การกระทำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง แล้ว
 ประเด็นที่สอง พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตราขึ้นเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจ 
จะหลีกเลี่ยงได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคสอง หรือไม่
	 ด้วยเหตุที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๘๕	 วรรคหนึ่ง	
บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารตามหลักแบ่งแยก 
และดุลคานการใช้อำนาจ	กล่าวคือ	บรรดาการกระทำทั้งหลายขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร 
จะต้องชอบด้วยกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ	และบรรดากฎหมายทั้งหลายที่ 
องค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติได้ตราขึ้นจะต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย 
ที่ให้อำนาจแก่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารล่วงล้ำเข้าไปกระทบต่อการธำรงรักษาผลประโยชน์ 
ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ	การควบคุมไม่ให้การกระทำขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร 
ขัดต่อกฎหมายก็ดี	หรือการควบคุมไม่ให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ดี	 เป็นอำนาจหน้าที่ของ 
องค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ	ดังนั้น	การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเข้าไปตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ 
คณะรัฐมนตรี	 กรณีที่ตราพระราชกำหนดเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ	 
ความปลอดภัยสาธารณะ	ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ	หรือป้องปัดภัยพิบัติ 
สาธารณะว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้	หรือไม่	นั้น	จึงเป็นการ 
ใช้อำนาจในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	และศาล 
ตามหลักการแบ่งแยกและดุลคานอำนาจ	ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 
ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา	๓	บัญญัติไว้
 อย่างไรก็ดี แม้ว่าพระราชกำหนดนี้จะเป็นกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหาร 
ดำเนินการให้มีการตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ โดยไม่ผ่านกระบวนการเสนอร่าง 
กฎหมายในรูปแบบร่างพระราชบัญญัติ แต่คณะรัฐมนตรีก็ยังต้องถูกตรวจสอบโดยทางการเมือง 
ที่ต้องรับผิดต่อรัฐสภา โดยเสนอให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนด 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคสาม อันเป็นไปตามหลักการคานและถ่วงดุล 

๔ ๕
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อำนาจระหว่างรัฐสภากับคณะรัฐมนตรีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ 
รัฐสภาและเป็นไปตามหลักการแบ่งการใช้อำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓  
ทั้งยังต้องถูกตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรีในการใช้จ่ายเงินจำนวนดังกล่าว  
โดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๒ ว่าด้วย 
การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้
	 นอกจากนี้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้ เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง	 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 มาตรา	 ๗	 ยังได้บัญญัติว่าภายในหกสิบวัน	 นับแต่วันสิ้นปี 
งบประมาณให้กระทรวงการคลังรายงานการกู้เงินตามพระราชกำหนดน้ี	 ที่กระทำในปีงบประมาณ 
ที่ล่วงมาแล้วให้รัฐสภาทราบ	โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของการกู้เงิน	 
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้	 รวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ 
จึงเป็นการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโดยรัฐสภาตามหลักดุลและคานการใช้อำนาจของรัฐ 
อีกทางหนึ่ง
 มีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า	 กรณีใดจะถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	
๑๘๔	วรรคสอง	หรือไม่	นั้น	
		 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า	ต้องเป็นกรณีที่ เร่งด่วนที่จะต้องรีบป้องกันแก้ไข 
โดยพลัน	หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าหากไม่เร่งรีบดำเนินการป้องกันและวางแนวทางแก้ไขไว้ก่อน 
ย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลัง	ทั้งนี้	การที่จะ 
พิจารณาว่าสถานการณ์ใดเป็นกรณีฉุกเฉิน	 หรือไม่	 นั้น	 ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นแต่ละ 
กรณีไป
 เมื่อพิจารณาถึงสภาพปัญหาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังประสบ 
อยู่ ในปัจจุบันไม่ว่ามูลค่าการส่งออกของสินค้าไทยที่หดตัวอย่างรวดเร็ว รายได้จาก 
การท่องเที่ยวลดลง การที่ภาคธุรกิจมีการปิดหรือเลิกกิจการเพิ่มมากขึ้น ปัญหาอัตราการว่างงาน 
ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หนี้เสียในระบบสถาบันการเงินมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งทุกเหตุปัจจัย 
ส่งผลกระทบให้เกิดภัยวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศจนรัฐบาลต้องเร่งดำเนินมาตรการ 
เพื่อแก้ไขวิกฤตินั้นไม่ว่า  มาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์  มาตรการภาษีเพื่อ 
กระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการเพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง  
มาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก มาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ของประชาชน มาตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และมาตรการอื่น ๆ  เพื่อแก้ไขภัยจากวิกฤติเศรษฐกิจดังกล่าว แต่สภาวะเศรษฐกิจโลกและ 
สภาวะเศรษฐกจิของประเทศยงัคงชะลอตวัอยา่งตอ่เนือ่งแลว้ จงึถอืไดว้า่เปน็กรณทีีม่คีวามฉกุเฉนิ 
ที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เกิดขึ้นแล้ว

๖ ๗



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

	 ข้อเท็จจริงที่ผู้ เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนคณะรัฐมนตรี	 
รบักนัมวีา่คณะรฐัมนตรไีดต้ราพระราชกำหนดใหอ้ำนาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่ฟืน้ฟแูละเสรมิสรา้ง 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	พ.ศ.	๒๕๕๒	เพื่อให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
มีอำนาจกู้เงินบาทในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย	 เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินมาตรการเพื่อ 
ฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ	มีมูลค่ารวมกันไม่เกินวงเงิน	 ๔๐๐,๐๐๐	
ล้านบาท	และขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีก็ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวง 
การคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 ....	 ต่อสภาผู้แทนราษฎร	 อีกจำนวน	 ๔๐๐,๐๐๐	 ล้านบาท	 
โดยสาระสำคัญในพระราชกำหนดและร่างพระราชบัญญัติคล้ายกัน	 นั้น	 ย่อมแสดงให้เห็นว่า  
คณะรัฐมนตรีได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนเพื่อยับยั้งและบรรเทาความเสียหายที่ เกิด 
ปัญหาขึ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำ และเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจไว้มิให้เกิด 
ความเสียหายที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ อันเป็นการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศตามความจำเป็นรีบด่วนที่ลดหลั่นเป็นลำดับ
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงเหตุที่เป็นกรณีความฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะ 
หลี ก เลี่ ย ง ได้ ดั งกล่ าวข้ า งต้ น  ประกอบสาระสำคัญและกรอบการดำ เนิ นการตาม 
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทาง 
เศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว ยังไม่มีมูลกรณีให้เห็นว่า คณะรัฐมนตรีได้ตราพระราชกำหนด 
ขึ้นมาโดยไม่สุจริตหรือใช้ดุลพินิจบิดเบือนหลักการของรัฐธรรมนูญ จึงเห็นว่า การตรา 
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทาง 
เศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ตาม 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคสอง แล้ว

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
	 ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท์	 จึงวินิจฉัยว่า	 พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ตราขึ้นเพื่อประโยชน์ในอัน 
ที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๘๔	วรรคหนึ่ง	และเป็น
กรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๘๔	วรรคสอง
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