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กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎรที่เคารพ 
 

กระผม นายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ขอกราบเรียนวา 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหมีการตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน

เพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

และตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระมหากรุณาทรงลงพระปรมาภิไธย   

ในพระราชกําหนดดังกลาว เพื่อประกาศใชบังคับเปนกฎหมาย และภายใตบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔ ไดกําหนดใหการตรา      

พระราชกําหนด  ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มี     

ความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได และในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป      

ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดน้ันตอรัฐสภาเพ่ือพิจารณาโดยไมชักชา ประกอบกับ
พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกู เงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคง          

ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๓ ไดบัญญัติวา  
“ใหกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอํานาจกูเงินในนาม

รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยเพ่ือนําไปใชในการดําเนินมาตรการเพื่อฟนฟูและ

เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหคณะรัฐมนตรี เสนอ             

กรอบการใชจายเงินกูตามพระราชกําหนดน้ีตอรัฐสภาเพ่ือทราบกอนเริ่มดําเนินการ”  
 

 
 
 
 
 



 
 

๒ 

จึงขอชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อ

ฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังน้ี 
 

(๑) สภาพปญหาเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน 
 

นับแตที่ไดเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก อันเน่ืองมาจากสาเหตุสําคัญจาก 
ปญหาวิกฤติของระบบสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งปรากฏวาประเทศคูคา

ของไทยหลายประเทศไดรับผลกระทบเปนอันมากจากกรณีดังกลาว และไดสงผลตอ

เศรษฐกิจของไทยอยางย่ิงในเวลาตอมา เน่ืองจากโครงสรางของเศรษฐกิจของไทยใน

ปจจุบันพึ่งพาการสงออกสินคาและบริการในสัดสวนที่สูงมากคือมากกวารอยละ ๗๐ ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) เพราะฉะน้ันเมื่อ
เศรษฐกิจของประเทศคูคาของไทยไดหดตัวลงในชวงประมาณปลายป พ.ศ. ๒๕๕๑ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และยุโรปตะวันตก จึงสงผลใหมูลคา

สงออกสินคาของไทยหดตัวอยางรวดเร็ว จากที่เคยขยายตัวในอัตรารอยละ ๒๖.๑ ตอป  

ในไตรมาส ๓ ของป พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเปนหดตัวที่รอยละ ๑๐.๖ ในไตรมาส ๔ ของ          

ป      พ.ศ. ๒๕๕๑ และหดตัวมากขึ้นถึงรอยละ ๒๐.๖ ในไตรมาส ๑ ของป พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

นอกจากผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นแลว  เศรษฐกิจของไทย 
ยังไดถูกซ้ําเติมจากปญหาวิกฤติทางการเมืองในประเทศดวย ซึ่งเปนประเด็นปญหาหลักที่

สําคัญที่มีผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักลงทุน เศรษฐกิจของไทยจึงประสบ

ภาวะตกต่ําที่รุนแรง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเดียวกัน ส่ิงบงชี้วา

เศรษฐกิจของไทยประสบภาวะตกต่ําอยางรุนแรงก็คือ การที่ภาคธุรกิจ มีการปดยุบเลิก

กิจการเพิ่มมากขึ้น โดยในไตรมาส ๔ ของป พ.ศ. ๒๕๕๑ และไตรมาส ๑ ของป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ผูประกอบการไดทยอยปดกิจการไปแลวรวมทั้งส้ินเปนจํานวน ๑๒,๑๘๓ ราย และคาดวา 
จะมีจํานวนเพิ่มขึ้น และมีการวางงานที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เน่ืองจากภาคการผลิตเลิกจาง

และลดการจางงาน จากเดิมที่มีจํานวนคนวางงานประมาณ ๔.๓ แสนคน ณ ส้ินไตรมาส ๓ 

ของป พ.ศ. ๒๕๕๑ มาอยูที่ ๕.๔ แสนคน ณ ส้ินไตรมาส ๔ ของป พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพิ่ม

ขึ้นมาอยูที่ประมาณ ๗.๑ แสนคน ณ ส้ินไตรมาส ๑ ของป พ.ศ. ๒๕๕๒  ซึ่งการวางงานที่

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วน้ีไดสงผลใหการใชจายและการบริโภคในภาคเอกชนลดลงอยางมาก

ตามไปดวยและหากปลอยใหเศรษฐกิจหดตัวและมีการวางงานเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองก็ย่ิงจะ

สงผลใหกําลังซื้อและการบริโภคของประชาชนภายในประเทศหดตัวมากขึ้น  และในที่สุด

หากไมมีการดําเนินการมาตรการใด ๆ  เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวอยางทันทวงที  
 



 
 

๓ 

 
ยอมอาจสงผลตอเน่ืองกันในทุกภาคสวน เชน อาจทําใหหน้ีเสีย (Non-Performing Loan - 
NPL) ในระบบสถาบันการเงิน เพิ่มสูงขึ้นไดเน่ืองจากมีสัญญาณบงชี้วาอัตราหน้ีเสียเพิ่มขึ้น 
จากรอยละ ๕.๒๖ ของสินเชื่อรวมสุทธิ ณ ส้ินไตรมาส ๔ ของป พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนรอยละ  
๕.๔๘ ณ ส้ินไตรมาส ๑ ของป พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งอาจจะทําใหประเทศไทยประสบวิกฤติการณ

ทางการเงินอีกคร้ังหน่ึงก็ได  
 

นอกจากน้ี รายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวซึ่งเปนรายไดหลักอันหน่ึง 
ในการนําเงินตราตางประเทศเขาประเทศไดลดลงอยางมาก  สาเหตุเน่ืองจากนักทองเที่ยว

จากตางประเทศขาดความม่ันใจในสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการเดินทางมาประเทศไทย   

ซึ่งสะทอนไดจากจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยลดลงถึงรอยละ ๑๘.๐ 

และ ๑๕.๘ ในไตรมาส ๔ ของป พ.ศ. ๒๕๕๑ และในไตรมาส ๑ ของป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ตามลําดับกลาวโดยสรุป ในขณะน้ีเศรษฐกิจของประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางรุนแรง

มาก อันเน่ืองมาจากเหตุปจจัยที่มาจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ ดังจะเห็นไดจากการ

ที่ GDP ในชวง ๓ ไตรมาสแรกของป พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเคยขยายตัวไดรอยละ ๖.๐ ๕.๓ และ 

๓.๙ ตอป ตามลําดับ เปนหดตัวถึงรอยละ ๔.๒ ตอปในไตรมาส ๔ ของป พ.ศ. ๒๕๕๑ และ

หดตัวรอยละ ๗.๑ ตอปในไตรมาส ๑ ของป พ.ศ. ๒๕๕๒ ปจจัยดังที่กลาวมาขางตนยังสง
ผลกระทบตอฐานะการคลังของรัฐบาลดวย เน่ืองจากในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ น้ี ไดมี

การประมาณการรายไดไวเปนจํานวน ๑,๖๐๔,๖๔๐ ลานบาท แตปรากฏวารายไดที่จัดเก็บได

จริงนอยกวาประมาณการที่ตั้งเปาหมายไว โดยในชวง ๗ เดือนแรกของปงบประมาณ 

(ตุลาคม ๒๕๕๑-เมษายน ๒๕๕๒) ต่ํากวาประมาณการไวแตเดิมในขณะที่มีการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ๑๒๘,๙๓๓ ลานบาท และไดมี

การคาดการณไววาเมื่อส้ินปงบประมาณน้ี รายไดที่จัดเก็บไดจะต่ํากวาที่ไดประมาณการไว

เปนจํานวนเงินประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ ลานบาท  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔ 

 
(๒) การดําเนินมาตรการของรัฐบาลเพื่อแกไขวิกฤติเศรษฐกิจ 
 

ในชวงระยะเวลาที่ผานมา เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไดมีสัญญาณบงชี้วา 
มีปญหาเกิดขึ้น จึงไดมกีารดําเนินการออกมาตรการในดานตางๆ มาอยางตอเน่ืองเพือ่แกไข

ปญหาตามลําดับ  ทั้งน้ี มาตรการที่ไดมีการดําเนินการไปแลว สรุปไดดังน้ี 
- มาตรการชวยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย  
- มาตรการภาษีเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ 
- มาตรการเพื่อชวยเหลือสภาพคลองทางการเงนิใหแกภาคเศรษฐกิจที่แทจริง 
- มาตรการเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก 
- มาตรการเพื่อลดภาระคาใชจายประชาชน 
- มาตรการจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
วงเงิน ๑๑๖,๗๐๐ ลานบาท  
 

นอกจากน้ี ยังไดมีการใชมาตรการอื่นๆ สนับสนุนมาตรการหลักดังกลาว  
เชน ใหเรงรัดการเบิกจายงบประมาณของภาครัฐเพื่อกระตุนการใชจายเงินใหกับระบบ

เศรษฐกิจ การแทรกแซงและประกันราคาพืชผลผลิตทางการเกษตร การเสริมสภาพคลอง

ใหแกระบบการเงินของประเทศผานสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อกระตุนและรองรับการขยาย

สินเชื่อใหแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมและผูสงออกรวมถึงภาคเศรษฐกิจที่

แทจริง แตอยางไรก็ดี แมวาจะไดมีการดําเนินการมาตรการดังกลาวขางตนเพื่อแกไขปญหา

เศรษฐกิจไปแลวก็ตาม ก็ยังไมเพียงพอที่จะทําใหเศรษฐกิจฟนตัวได  ทั้งน้ี เน่ืองจากสภาวะ

เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวลงอยางตอเน่ืองและรุนแรงกวาที่คาดการณไว รวมทั้งยังเกิด

ปจจัยปญหาอื่น ๆ ในเวลาตอมา เชน การชุมนุมขัดขวางการประชุมผู นําอาเซียน 

ที่เมืองพัทยาตอเน่ืองไปถึงการชุมนุมในชวงเทศกาลสงกรานต การแพรระบาดไขหวัด 

สายพันธุใหม ๒๐๐๙ (A H1 N1)  ทําใหการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนหยุดชะงักลง 

อยางเห็นไดชัด สงผลใหเศรษฐกิจไทยมีโอกาสหดตัวถึงรอยละ ๔.๐-๕.๐ ตอป หรือทําให

รายไดประชาชาติลดลงประมาณปละ ๔-๕ แสนลานบาทตอป  เมื่อเปนเชนน้ี ประเทศไทย

จําเปนตองรีบดําเนินมาตรการแกไขวิกฤติในภาคการผลิตและภาคบริการโดยเรงดวน เพื่อ

ปองกันไมใหปญหาลุกลามกลายเปนลูกโซและไปสูการประกอบธุรกิจดานอื่น ๆ  มิฉะน้ัน 

ความรายแรงของปญหาความม่ันคงทางเศรษฐกิจยอมลุกลามขยายออกไป และตอเน่ืองไป

ถึงปญหาฐานะทางการเงินการคลังของประเทศ  ในขณะที่ภาคเอกชนไมอยูฐานะที่จะ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ภาครัฐจึงจําเปนตองรีบดําเนินมาตรการแกไขวิกฤติเศรษฐกิจโดย 



 
 

๕ 

เรงดวน เพื่อปองกันปญหา (Preventive Measures) ทันทีกอนที่ปญหาเศรษฐกิจจะลุกลาม
ใหญโตไปสูภาคเศรษฐกิจอื่นๆ   โดยสวมบทบาทหลักในการฟนฟูและกระตุนเศรษฐกิจ 
อยางเรงดวนและตอเน่ือง ดวยการจัดทําโครงการของภาครัฐ เพื่อใหมีการกระจายเงินจาก

ภาครัฐลงไปในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปริมาณที่มากเพียงพอ  เพื่อใหอัตรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกลับสูในภาวะปกติโดยเร็วที่สุด กลาวคือ หาก

รายไดประชาชาติลดลง ๔-๕ แสนลานบาทตอป ก็นาจะมีการใชจายจากภาครัฐที่มีขนาด

ผลลัพธใกลเคียงกันเพื่อใหรายไดดังกลาวกลับมาอยูในระดับเดิม ดังน้ัน รัฐบาลจึงได

กําหนดมาตรการไทยเขมแข็งเพื่อดําเนินการ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ขึ้น โดยมี

วัตถุประสงคในการจัดทําโครงการซึ่งเนนการลงทุนที่สําคัญและจําเปน เพื่อเพิ่มแรงกระตุน

ใหกับระบบเศรษฐกิจ กอใหเกิดการสรางงานและสรางรายไดใหกับประชาชน เพิ่มการ

กระจายการลงทุนดานบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานสูชนบท โดยจะเนนโครงการที่มีความ

พรอมในการดําเนินการไดทันที และในขณะเดียวกัน จะใหความสําคัญกับการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทและเกษตรกร

ซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศ โดยจะตองสรางรายไดกับภาคเอกชนไปพรอมกัน 

และเปนการบรรเทาปญหาการวางงานในปจจุบันดวย  รัฐบาลจึงทําการกลั่นกรองและ

รวบรวมโครงการตางๆ กวา ๖,๐๐๐ โครงการที่สามารถดําเนินการไดทันทีในระยะสามป

ขางหนา คิดเปนวงเงินรวม ๑.๔๓ ลานลานบาท หรือเทากับประมาณรอยละ ๑๗ ของ GDP 

ซึ่งสอดคลองกับขนาดของปญหาที่กลาวมาแลวขางตน ในการน้ี หากสามารถทําใหบรรลุ

ตามเปาหมายที่ตั้งไวไดแลว รัฐบาลคาดวาเศรษฐกิจจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราประมาณรอย

ละ ๑.๕ ตอป และจะทําใหมีการจางงานเพิ่มขึ้นเฉล่ียปละ ๔-๕ แสนคน  
 

อยางไรก็ดี การจัดสรรเงินตามงบประมาณรายจายประจําปเพื่อนํามาลงทุน 
ในโครงการตางๆ ขางตน ก็จะมีปริมาณที่จํากัด ดังจะเห็นไดจากการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐบาลจําเปนตองจัดทําเปนงบประมาณรายจาย

ขาดดุลโดยไดปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณลง ๒๐๐,๐๐๐ ลานบาท จากท่ีตั้งไวเดิม ๑.๙ 

ลานลานบาท คงเหลือเปนงบประมาณรายจาย ๑.๗ ลานลานบาท  เน่ืองจากประมาณการ

รายไดจะลดลงอยางมาก และถึงแมวารัฐบาลจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขาดดุล

สําหรับปงบประมาณถัดไปอีกอยางนอยสามป รัฐบาลก็ไมสามารถจัดสรรเปนงบลงทุนใน

แผนงานและโครงการตางๆ ไดมากนัก เน่ืองจากโดยปกติรายไดที่ประมาณการไววาจะ

จัดเก็บไดจําเปนตองนําไปจัดสรรสําหรับงบประมาณที่เปนรายจายประจําเสียกอน  
 
 
 



 
 

๖ 

 
นอกจากน้ี ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและ 

กฎหมายวาดวยการบริหารหน้ีสาธารณะ อํานาจการกูเงินของรัฐบาลมีขอจํากัดบางประการ 

กลาวคือ รัฐบาลจะสามารถทําการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณได แตก็มีขอจํากัด

ในสวนของเพดานการกูเงิน ซึ่งกําหนดไววาตองไมเกินวงเงินรอยละย่ีสิบของงบประมาณ

รายจายประจําปที่ใชบังคับอยูในขณะน้ันและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรอยละแปด

สิบของงบประมาณรายจายที่ตั้งไวสําหรับชําระคืนเงินตน สวนการกูเงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม รัฐบาลก็มีขอจํากัดในเร่ืองเพดานเงินกูดวยเชนกัน ดวยสาเหตุของปญหาที่เปนที่

ประจักษโดยทั่วไป ประกอบกับขอเท็จจริงดังที่กลาวมา แมวารัฐบาลจะไดพยายามผลักดัน

และกระตุนใหรัฐวิสาหกิจและเอกชนมารวมลงทุนในโครงการตาง ๆ ของรัฐบาลแลวก็ตาม 

แตก็ยังปรากฏวาโครงการของรัฐบาลยังมีความจําเปนตองหาเงินลงทุนอีกประมาณ ๖ – ๗ 

แสนลานบาท   
 

นอกจากน้ี ปญหาการจัดเก็บรายไดแผนดินที่ไมเปนไปตามเปาหมาย ทั้งๆ ที่ 
ไดมีการเรงรัดการจัดเก็บรายไดของหนวยงานของรัฐดวยแลวก็ตาม ทําใหรัฐบาลตองเตรียม

แผนทางการเงินการคลังรองรับเพิ่มขึ้น เพราะในขณะที่รายไดของแผนดินลดลงน้ัน รายจาย

ของรัฐตางๆ ก็จําเปนตองจายออกไปตามกําหนดเวลา โดยเฉพาะอยางย่ิงรายจายประจํา

และรายจายตามโครงการและแผนงานที่กําหนดไวแลวตามงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งถูกกําหนดไวกอนที่รัฐบาลชุดน้ีจะเขามาบริหารราชการแผนดิน  

จึงมีความจําเปนที่จะตองมีเงินจํานวนหน่ึงประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ลานบาท สํารองในบัญชี 

เงินคงคลังเพื่อรองรับรายจายดังกลาวไวดวยดวยเหตุผลและความจําเปนดังที่กลาวมา 

รัฐบาลจึงเห็นวา เพื่อดําเนินมาตรการฟนฟูเศรษฐกิจและเพื่อจัดเงินสํารองในบัญชีเงินคง

คลังเพื่อรองรับรายจายที่อาจจะเกิดขึ้นกอนส้ินปงบประมาณ รัฐบาลสมควรทําการกูเงินเปน

จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ ลานบาท  โดยท่ีสภาวะการเงินในระบบสถาบันการเงินของประเทศมี

สภาพคลองสูง เอื้ออํานวยใหรัฐบาลสามารถหาแหลงเงินกูไดคลองตัวในอัตราดอกเบ้ียที่ต่ํา

ไมเปนภาระทางการคลังแกรัฐมากนัก ดังน้ัน จึงมีความจําเปนจะตองมีการตรากฎหมาย

พิเศษเพื่อใหมีการกูเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายปจจุบันกําหนดไว และเมื่อ

คํานึงถึงความฉุกเฉินและความจําเปนเรงดวนตามวัตถุประสงคการใชจายเงินเปนสําคัญแลว 

รัฐบาลเห็นวาสมควรแยกดําเนินการโดยตราเปนพระราชกําหนดเพื่อใหอํานาจระทรวง 
การคลังในการกูเงินเปนจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท และเสนอเปนรางพระราชบัญญัติ 
อีกฉบับหน่ึงตอรัฐสภา เพื่อใหอํานาจกระทรวงการคลังในการกูเงินอีกจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท   
 
 



 
 

๗ 

(๓) เหตุผลในการตราพระราชกําหนด 
เมื่อรัฐบาลเห็นวามีความจําเปนตองทําการกูเงินเปนจํานวน ๘๐๐,๐๐๐ ลานบาท  

โดยการตรากฎหมายพิเศษเพื่อใหมีการกูเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายปจจุบัน

กําหนดไว และเมื่อคํานึงถึงความฉุกเฉินและความจําเปนเรงดวนตามวัตถุประสงคการใช

จายเงินเปนสําคัญดังที่ไดชี้แจงตาม (๒) แลว  คณะรัฐมนตรีจึงไดดําเนินการเพื่อใหมีการ

ตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหกระทรวงการคลังสามารถกูเงินเปนเงินบาทในนามของ

รัฐบาล เปนจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 

๑๘๔  โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหนํามาใชจายเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ตกต่ําให

กลับคืนดีขึ้นอยางรวดเร็ว และเสริมสภาพคลองของเงินคงคลัง เพื่อมิใหการจายเงินตาม

งบประมาณรายจายที่ตั้งไวหยุดชะงักลงหรือเกิดปญหา  จึงเปนไปเพื่อประโยชนในอันที่จะ

รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา เปน

กรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได จําเปนตองตราเปนพระราชกําหนด

ขึ้นใชบังคับ ดังปรากฏเหตุผลดังตอไปน้ี 
 

“โดยที่ไดเกิดวิกฤติการณของระบบสถาบันการเงินในตางประเทศซ่ึง 
สงผลใหเศรษฐกิจตกต่ําไปทั่วโลก และสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจของไทยอยาง

รุนแรง แมในชวงระยะเวลาที่ผานมารัฐบาลไดดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจหลาย

ประการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวแตยังไมเพียงพอ ประกอบกับการจัดเก็บรายไดของรัฐ

ต่ํากวาที่ประมาณการไวอยางมาก ทําใหการบริหารราชการแผนดินและการจัดทํา

บริการสาธารณะไมอาจดําเนินการใหบรรลุผลได  ดังน้ัน เพ่ือเปนการฟนฟูเศรษฐกิจ

ของประเทศใหกลับคืนสูภาวะปกติโดยเร็ว รัฐบาลจึงมีความจําเปนตองใชเงินตาม

มาตรการเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจอยางเรงดวนและตอเน่ือง แตเน่ืองจากการกูเงินของ

รัฐบาลตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีขอจํากัดบางประการ  ฉะน้ัน เพ่ือให

กระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินในนามของรัฐบาลเพ่ือนํามาใชจายหรือลงทุน หรือเพ่ือ

ดําเนินมาตรการที่ สําคัญและจําเปนตอการฟนฟูและเสริมสรางความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจ และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดเพ่ือ

ประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเปนตองตรา

พระราชกําหนดน้ี”   
 
 
 
 



 
 

๘ 

 
๔. สาระสําคัญของกฎหมาย   
 

สําหรับสาระสําคัญของพระราชกําหนดดังกลาวมีดังน้ี 
(๑) ใหกระทรวงการคลังโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจกูเงิน 

ในนามรัฐบาลเพื่อนําไปใชดําเนินมาตรการฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ ในวงเงินไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท โดยใหกูเปนเงินบาทและกูเงินไดภายใน

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการใชจายเงินกูตามพระ

ราชกําหนดน้ีตอรัฐสภาเพื่อทราบกอนเร่ิมดําเนินการดวย  
 

(๒) เงินที่ไดจากการกูใหนําไปใชจายตามวัตถุประสงคในการกู โดยไมตอง 
นําสงคลังเวนแตคณะรัฐมนตรีจะมีมติใหสมทบเปนเงินคงคลัง  โดยกระทรวงการคลังอาจนํา
เงินกูไปใหกูตอแกหนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ เพื่อใชจายหรือลงทุนเพื่อฟนฟูหรือ

เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็ได  
 

(๓) กระทรวงการคลังตองรายงานการกูเงินใหรัฐสภาทราบภายใน ๖๐ วัน 
นับแตวันส้ินปงบประมาณ โดยรายงานดังกลาวอยางนอยตองระบุรายละเอียดของการกูเงิน 

วัตถุประสงคของการใชจายเงินกู รวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่ไดรับหรือคาดวาจะไดรับ 
 

(๔) เมื่อหน้ีเงินกูถึงกําหนดชําระ กระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินเพื่อ 
ปรับโครงสรางหน้ีได และตองไมเกินจํานวนเงินกูที่ยังคางชําระ ทั้งน้ี กระทรวงการคลังอาจ

ทยอยกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหน้ีสาธารณะเปนการลวงหนาได แตไมเกิน ๑๒ เดือนกอน

วันที่หน้ีถึงกาํหนดชําระ  หากหน้ีที่จะปรับโครงสรางหน้ีมีจํานวนมากและไมอาจกูเงินภายใน

คราวเดียวกันได 
 

(๕) นอกจากกรณีที่ไดกําหนดไวแลวในพระราชกําหนด ใหนํากฎหมายวาดวย 
การบริหารหน้ีสาธารณะมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

ทั้งน้ี ไดมีการนําหลักการที่ใชบังคับกับการกูเงินตามกฎหมายวาดวย 
การบริหารหน้ีสาธารณะมาเทียบเคียงโดยอนุโลม และเพิ่มหลักการเร่ืองความโปรงใสและ

การตรวจสอบไดโดยกําหนดใหคณะรัฐมนตรีตองเสนอกรอบการใชจายเงินกูกอนเร่ิม

ดําเนินการตอรัฐสภา  
 
 



 
 

๙ 

 
๕. ประโยชนที่จะไดรับ 
 

(๑) ทําใหรัฐบาลมีเงินทุนเพียงพอที่จะใชจายเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ

และจัดทําบริการสาธารณะของรัฐไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และทําใหฐานะการคลัง

ของประเทศมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพในระยะยาว  
 

 (๒) การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ ภายใต  

กรอบวงเงินกูตามกฎหมายดังกลาว จะทําใหเศรษฐกิจของประเทศฟนตัวจากภาวะที่ถดถอย

อยางรุนแรง โดยคาดการณวาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศจะเร่ิมกลับมาเปนบวก

ตั้งแตป ๒๕๕๓ และจะเร่ิมทยอยกลับสูภาวะปกติตั้งแตป ๒๕๕๗ เปนตนไป 
 

  อน่ึง เพื่อใหการดําเนินโครงการตาง  ๆภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ 

เปนไปดวยความเรียบรอยและไดผลสมบูรณ กระทรวงการคลังจะจัดวางระบบการรับเงิน

และการเบิกจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายตอไป 
 
 
------------------------------------------------------------ 

 
 


