เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔ ก

คําวินิจฉัยที่ ๒๔/๒๕๕๔

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๑๗/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

เรื่อง พระราชกํา หนดบรรษัท บริ หารสิ น ทรัพ ย์ไ ทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖
มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘
และมาตรา ๒๒๓ หรือไม่
ศาลจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ส่ ง คํ า โต้ แ ย้ ง ของโจทก์ (นายสรศั ก ดิ์ ตั้ ง ทวี สิ น หรื อ ตั้ ง บั ณ ฑิ ต )
ในคดีแ พ่ง หมายเลขดําที่ ๒๒๓๔/๒๕๔๘ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามคําร้องและเอกสารประกอบ
สรุปได้ดังนี้
นายสรศักดิ์ ตั้งทวีสิน หรือตั้งบัณฑิต เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ที่ ๑
กับพวกอี กสองคน เป็ นจําเลย ต่อศาลจังหวั ดอุบลราชธานี ในคดี แพ่ งหมายเลขดํ าที่ ๒๒๓๔/๒๕๔๘ ว่ า
โจทก์ได้จดทะเบียนจํานองที่ดินไว้กับธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อค้ําประกันหนี้เงิน กู้
ให้กับห้างหุ้น ส่ว นจํากัด โรงเลื่อยจักรสรศักดิ์ที่กู้จากธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ต่อมา
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ได้ฟ้องห้างหุ้นส่วนจํากัดโรงเลื่อยจักรสรศักดิ์ ในฐานะลูกหนี้
ตามสัญ ญากู้เงินและสัญ ญาค้ําประกัน เรีย กชําระหนี้เงิน กู้และบังคับจํานองในหนี้เงิน กู้และหนี้จํานอง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๕

ซึ่งหนี้ดังกล่าวถูกจัดว่าเป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และได้โอนให้จําเลยที่ ๑ บริหารตามพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
ต่อมาจําเลยที่ ๑ จําหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันเป็นที่ดินพิพาทโดยวิธีการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยไม่มีหนังสือบอกกล่าวให้ลูกหนี้และผู้จํานองชําระหนี้ภายในเวลาหนึ่งเดือน
นับแต่วัน ที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว ซึ่งจะต้องระบุด้วยว่าหากไม่ปฏิบัติการชําระหนี้ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด จําเลยที่ ๑ จะบังคับชําระหนี้ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
ต่อมาจําเลยที่ ๑ ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท โดยไม่ได้แสดงเหตุผลว่า การจําหน่ายโดย
วิธีการขายทอดตลาดนั้นจะไม่เป็นประโยชน์กับจําเลยที่ ๑ และลูกหนี้มากกว่า ทั้งในการโอนกรรมสิทธิ์นั้น
ก็ไม่ มีลูก หนี้ คนใดให้ ความยิ น ยอม นอกจากนั้ น จํา เลยที่ ๑ ยัง ได้ ประกาศให้ มีการประมู ลซื้อ ที่ดิ น
พร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ซึ่งโจทก์ได้โต้แย้งคัดค้านแต่จําเลยที่ ๑ มิได้หยุดการกระทําแต่อย่างใด
โจทก์เห็นว่า พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๖ ที่ให้สิทธิและ
อํ า นาจแก่ จํ า เลยที่ ๑ ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า การจํ า หน่ า ยโดยวิ ธี อื่ น จะเป็ น ประโยชน์ กั บ บสท. และ
ลูกหนี้มากกว่า ก็ให้จําหน่ายโดยวิธีอื่นได้ หรือรับโอนทรัพย์สินนั้นไว้ในราคาไม่น้อยกว่าราคาที่จะพึงได้รับ
จากการขายทอดตลาดแทนการจํ าหน่า ยก็ ไ ด้นั้ น ขั ด ต่อ บทบัญ ญั ติที่ ให้ สิท ธิ ข องบุ คคลในทรั พ ย์ สิ น
ย่ อ มได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง และให้ สิ ท ธิ บุ ค คลมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการพิ จ ารณาของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
ในการปฏิบัติราชการอันมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน และไม่อาจใช้บังคับได้กับการจําหน่าย
ทรัพ ย์ สิน ที่ เป็น หลัก ประกัน ของโจทก์ต ามรั ฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั กราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๖๐ จึ ง ขอให้ ศ าลพิ พ ากษาเพิ ก ถอนการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ
และนิติกรรมที่จําเลยทั้งสามได้กระทําการจดทะเบียนโอนกรรมสิท ธิ์ หากจําเลยทั้งสามไม่ดําเนิน การ
ให้ถือเอาคําพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาโดยให้จําเลยทั้งสามรับผิดเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่โจทก์
จําเลยทั้งสามยื่นคําให้การ สรุปได้ว่า ประเด็นที่ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนนั้น
เป็นการฟ้องตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๑) เพื่อให้ศาลมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ จึงเป็นคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครอง ส่วนประเด็นการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนั้น จําเลยที่ ๑ ได้ดําเนินการโอนรวมทั้ง
จําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยการขายทอดตลาดตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ เนื่อ งจากจํา เลยที่ ๑ ได้มี หนั งสื อบอกกล่ าวทวงถาม และบอกกล่ าวบัง คับ จํา นอง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔ ก
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ตามมาตรา ๗๔ และในการจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจําเลยที่ ๑ ได้ดําเนินการลงประกาศ
หนังสือพิมพ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต ามมาตรา ๗๗ แต่ไม่มีโจทก์หรือบุคคลใดยื่นคําคัดค้าน
การขายทอดตลาดตามมาตรา ๗๘ และมิไ ด้มี บทบัญ ญัติ ห้า มมิ ให้ จํา เลยที่ ๑ จํ าหน่า ยทรัพ ย์สิ น
ที่เป็นหลักประกัน ประกอบกับในการขายทอดตลาดไม่มีผู้ใดประมูลราคาหลักประกันดังกล่าว จําเลยที่ ๑
จึงทําการโอนทรัพย์หลักประกันทั้งหมดมาเป็นของจําเลยที่ ๑ ตามมาตรา ๗๖
ต่อมาจําเลยทั้งสามได้ยื่นคําร้องขอให้วินิจฉัยชี้ข าดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล เนื่องจากจําเลย
ทั้งสามเห็นว่า การฟ้องดังกล่าวเป็นกรณีพิพาทว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ
โดยชอบหรือไม่ชอบด้ว ยกฎหมายตามพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑) เพื่อให้ ศาลมีคํา บังคั บตามมาตรา ๗๒ ซึ่งเป็น คดีที่อ ยู่
ในอํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลปกครอง จํ า เลยทั้ ง สามจึ ง ขอให้ ศ าลจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
รอการพิจารณาคดีชั่ว คราวและดําเนิน การตามพระราชบัญญัติว่าด้ว ยการวินิจฉัย ชี้ข าดอํานาจหน้าที่
ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ และโจทก์ได้ยื่นคําร้องคัดค้านคําร้องขอให้วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล
ซึ่งศาลจังหวัด อุบลราชธานีสั่ง ในรายงานกระบวนพิจารณาว่า ศาลปกครองนครราชสีมามีค วามเห็น
แตกต่างกับศาลจังหวัดอุบลราชธานีในเรื่องเขตอํานาจศาล จึงให้ส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหน้าที่ระหว่างศาลพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓)
ต่อมาโจทก์ยื่นคําร้อง สรุปได้ว่า พระราชกําหนดบรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๖ ให้ สิ ท ธิ แ ก่ จํ า เลยที่ ๑ กรณี ก ารจํ า หน่ า ยทรั พ ย์สิ น โดยวิ ธี อื่ น ที่ จ ะ
เป็น ประโยชน์กับ บสท. และลูกหนี้มากกว่า ก็ให้จําหน่ายโดยวิธีอื่นได้ หรือรับโอนทรัพ ย์สินนั้น ไว้
ในราคาไม่น้อยกว่าราคาที่จะพึงได้รับจากการขายทอดตลาดแทนการจําหน่ายก็ได้นั้น ขัดต่อบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ ที่ให้ค วามคุ้มครองสิท ธิของบุคคลในทรัพย์สินและให้สิท ธิบุคคลมีส่ว นร่ว มในกระบวนการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการอันมีผลกระทบต่อสิทธิแ ละเสรีภาพของตน รวมทั้ง
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ที่ตัดสิทธิหรือเพิกถอนอํานาจของ
ศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษา โดยมิให้นํากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดี ป กครองมาใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ด้ อ ยคุ ณ ภาพของ บสท.
ตามพระราชกํา หนดนี้ และการออกระเบี ย บหรื อ ข้อ บัง คับ คํ าสั่ ง คํา วินิ จฉั ย การอนุ ญ าต และ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔ ก
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การกระทําอื่นใดของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารอันเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ตามพระราชกําหนดนี้ ประกอบกับพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๘๒
ที่บัญญัติว่า การเพิกถอนการจําหน่ายทรัพย์สินตามวิธีการที่กําหนดไว้ในมาตรา ๗๖ จะกระทํามิได้ นั้น
เป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ ลิ ด รอนสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลโดยอํ า นาจฝ่ า ยปกครอง ทั้ ง นี้
ตามข้อเท็จจริงจําเลยที่ ๑ ขอโอนทรัพย์จํานองของโจทก์โดยทรัพย์ดังกล่าวยังมีข้อพิพาทในศาลยุติธรรม
ด้ ว ยจํ า นวนหนี้ ที่ ยั ง ไม่ ยุ ติ อี ก ทั้ ง จํ า เลยที่ ๑ ยั ง ใช้ สิ ท ธิ ต ามพระราชกํ า หนดนี้ ฟ้ อ งขั บ ไล่ โ จทก์
ต่อศาลจังหวัด อุบ ลราชธานี บทบัญ ญัติแ ห่งพระราชกําหนดดังกล่า ว จึงขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๘ ที่ให้สิทธิข องบุคคลในทรัพย์สิน ย่อมได้รับ
ความคุ้ ม ครอง และมาตรา ๖๐ ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ บุ ค คลใช้ ก ระบวนการพิ จ ารณาของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน มาตรา ๖๒
ที่ให้สิท ธิบุคคลที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเว้น
การกระทําของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น และมาตรา ๒๗๑ ที่ให้ศาลยุติธรรม
มีอํานาจพิจารณาพิพ ากษาคดี ดังนั้น พระราชกํ าหนดบรรษัท บริหารสิน ทรัพ ย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๗๑
และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเห็นว่า ข้อโต้แย้งของโจทก์เป็นกรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ทั้งยังไม่ปรากฏว่ามีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว
จึง สมควรส่ ง ให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า พระราชกํ า หนดบรรษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ไ ทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และ
มาตรา ๒๗๑ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม่
ประเด็น ที่ศ าลรั ฐธรรมนูญ ต้ องพิ จารณาเบื้อ งต้น มีว่า ศาลรัฐธรรมนู ญ มีอํา นาจรับคํา ร้องนี้
ไว้ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑
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วรรคหนึ่ง หรือไม่ เห็นว่า คําร้องนี้เป็นกรณีที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีส่งคําโต้แย้งของโจทก์ที่โต้แย้งว่า
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และ
มาตรา ๑๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๘
มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๗๑ และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓
หรื อ ไม่ และยั ง ไม่ มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เกี่ ย วกั บ บทบั ญ ญั ติ นี้ ม าก่ อ น กรณี จึ ง ต้ อ งด้ ว ย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยวิธีพิจารณาและ
การทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคําร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย
และเนื่องจากในขณะที่มีการยื่นคําร้องดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ได้ประกาศใช้แล้ว จึงมีคําสั่งไม่รับพิจารณาวินิจฉัยเฉพาะประเด็นที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติ
แห่ ง พระราชกํ า หนดบรรษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ไ ทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ขั ด หรือ แย้ ง ต่ อ รั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยมีว่า พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐
มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นที่ว่าพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๑๘ หรือไม่ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยไว้แล้ว
ตามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ ๔-๒๑/๒๕๕๔ ลงวั น ที่ ๘ มี น าคม ๒๕๕๔ ว่ า พระราชกํ า หนดบรรษั ท
บริห ารสิน ทรัพ ย์ไ ทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ ไม่ขั ด หรือ แย้ ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ และ
มาตรา ๒๑๘ ส่ ว นประเด็ น ที่ ว่ า พระราชกํ า หนดบรรษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ไ ทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๑๑ ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓
หรือไม่ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยในส่ว นที่เกี่ย วกับบทบัญญัติแ ห่งกฎหมายดังกล่าวแล้วว่า
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๖ ตามคําวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๖ มีหลักการ
อย่างเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ และประเด็น
ที่ว่าพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๐ หรือไม่ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัย
ไว้แ ล้ ว ตามคํา วินิจฉั ย ที่ ๒๓/๒๕๕๔ ลงวั น ที่ ๓๐ มีน าคม ๒๕๕๔ ว่า พระราชกําหนดบรรษั ท
บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ไ ทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๐
จึงไม่จําต้องวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวซ้ําอีก ดังนั้น คงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ๒ ประเด็น คือ
ประเด็ น ที่หนึ่ง พระราชกํ าหนดบรรษัท บริหารสิน ทรั พ ย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔
มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๐ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม่
ประเด็น ที่ สอง พระราชกํา หนดบรรษัท บริหารสิน ทรัพ ย์ ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑
ขัด หรื อแย้ง ต่อ รัฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑
มาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๑๘ หรือไม่
ประเด็ น ที่หนึ่ง พระราชกํ าหนดบรรษัท บริหารสิน ทรั พ ย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔
มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๐ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๐ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน โดยเป็นบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของ
บุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ
ที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล ให้ รั บ ผิ ด เนื่ อ งจากการกระทํ า หรื อ ละเว้ น การกระทํ า ของข้ า ราชการ พนั ก งาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น ส่วนมาตรา ๒๒๓ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๐ ศาล ส่วนที่ ๔ ศาลปกครอง
โดยบัญญัติถึงอํานาจของศาลปกครองและลําดับชั้นศาลปกครอง โดยให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
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รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ข องรัฐด้ว ยกัน
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สําหรับพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหา
การค้า งชํ าระหนี้ข องลูก หนี้ ข องสถาบัน การเงิน ของรั ฐและเอกชนที่ เป็ น สิ น เชื่อ ที่ไ ม่ก่ อให้เ กิด รายได้
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์
เพื่อนํามาบริหารตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด และพยายามให้ลูกหนี้ซึ่งรับโอนมาอยู่ในฐานะที่สามารถ
ชําระหนี้ที่ค้างชําระได้และให้ลูกหนี้สามารถดําเนินกิจการของตนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หมดสิ้นลงหรือเหลือน้อยที่สุด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันการเงิน
จนไม่สามารถดําเนิน กิจการต่อไปได้ อัน จะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้แ ก่ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
การเงินโดยรวม โดยพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีบทบัญญัติที่กําหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การบริห ารสิน ทรั พ ย์ด้ อ ยคุณ ภาพ โดยให้ บรรษั ท บริ ห ารสิ น ทรัพ ย์ ไ ทย (บสท.)
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีอํานาจบังคับจํานําบังคับจํานองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้ที่ บสท.
ได้รับโอนมาจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เดิมมาบริหารเพื่อบังคับชําระหนี้ โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีแพ่ง
ต่อศาลยุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถชําระหนี้ได้โดยเร็ว
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และ
มาตรา ๘๒ เป็น บทบัญญัติในหมวด ๔ การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ส่วนที่ ๓ การจําหน่าย
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดยมาตรา ๗๔ เป็นบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑ์การบังคับจํานองหรือ
บังคับจํานํากับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสําหรับสิน ทรัพย์ด้อยคุณ ภาพของ บสท. ซึ่งต้องดําเนินการ
ตามขั้นตอน คือ ต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ลูกหนี้และผู้จํานองหรือผู้จํานําทราบ และขอให้ชําระหนี้
ภายในเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วัน ที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว หากไม่ชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ให้ บสท. มีอํานาจดําเนินการจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ โดยมาตรา ๗๖ ให้การจําหน่าย
ทรัพ ย์สิน ที่เป็น หลักประกัน กระทําได้ ๓ วิธี คือ (๑) โดยวิธีการขายทอดตลาด (๒) โดยวิธีอื่น
ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กับ บสท. และลูกหนี้มากกว่าการขายทอดตลาด และ (๓) โดยวิธีรับโอน
ทรั พ ย์ สิ น นั้ น มาเป็ น ของ บสท. ในราคาไม่ น้ อ ยกว่ า ราคาที่ พึ ง ได้ รั บ จากการขายทอดตลาดแทน
การจําหน่าย ส่ว นมาตรา ๘๒ เป็น บทบัญ ญัติที่มิให้มีการเพิกถอนการจําหน่ายทรัพย์สิน ตามวิธีการ
ที่กําหนดไว้ในมาตรา ๗๖
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เมื่ อ พิ จ ารณาบทบั ญ ญั ติ ข องพระราชกํ า หนดบรรษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ไ ทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ แล้ว เห็นว่า เป็น บทบัญ ญัติที่มีขึ้นเพื่อให้การดําเนิน การ
แก้ ไ ขปั ญ หาภาวะวิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จ อั น เกิ ด จากสิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ จํ า นวนมากของ
สถาบั น การเงิ น ซึ่ ง ทํ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หาต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ และสถาบั น การเงิ น ของรั ฐ และเอกชน
โดยสาระสําคัญของมาตราดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่มี ค วามมุ่ง หมายและกําหนดวิ ธีการเฉพาะเพื่อฟื้ น ฟูความมั่ น คงของสถาบั น การเงิ น
โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ กล่าวคือ ในส่วนของลูกหนี้ มุ่งหมายให้ลูกหนี้ชําระหนี้
ที่ค้างชําระและสามารถกลับมาประกอบกิจการได้อย่างปกติ และในส่วนของเจ้าหนี้ มุ่งหมายให้เจ้าหนี้
ได้รับชําระหนี้ที่ค้างชําระ ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานของความยุติธ รรม และโดยที่เป็นกฎหมายที่
กําหนดมาตรการไว้เป็น การเฉพาะเพื่อฟื้น ฟูความมั่นคงของสถาบันการเงิน ที่มีหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิด รายได้
จํานวนมาก บสท. จึงมีอํานาจบังคับจํานองทรัพ ย์สิน ที่เป็น หลักประกัน ของลูกหนี้ที่ บสท. รับโอน
มาจากสถาบันการเงินมาบริหาร โดยมิได้ตัดสิทธิในการที่จะใช้สิทธิทางศาลฟ้องเป็นคดีต่อศาลยุติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘ หากว่ามีผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทํา หรือละเว้นการกระทํา
ของ บสท. จึ งไม่ขัด หรือแย้งต่ อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๐ อีก ทั้ง พระราชกํา หนดบรรษัท บริหาร
สินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวกับอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองจึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓
ประเด็น ที่ สอง พระราชกํา หนดบรรษัท บริหารสิน ทรัพ ย์ ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑
ขัด หรื อแย้ง ต่อ รัฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑
มาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๑๘ หรือไม่
พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖ เป็ น บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๑ บททั่ ว ไป
โดยเป็นบทบัญญัติว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ โดยมิได้มีข้อความที่รับรองสิทธิ
และเสรีภาพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ จึงไม่ใช่กรณีที่พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ได้
มาตรา ๔๑ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๕ สิท ธิ
ในทรัพ ย์สิน โดยวรรคหนึ่ง เป็ น บทบัญ ญัติใ ห้สิ ท ธิ ข องบุค คลในทรัพ ย์สิน ย่อ มได้ รับ ความคุ้ มครอง
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ขอบเขตแห่งสิท ธิ และการจํากั ด สิท ธิในทรัพ ย์สิ น ย่อมเป็น ไปตามที่กฎหมายบัญ ญัติ และวรรคสอง
เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการสืบมรดกของบุคคล
มาตรา ๕๘ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๐ สิทธิ
ในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรีย น โดยบัญ ญัติให้สิท ธิบุคคลมีส่ว นร่ว มในกระบวนการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน
มาตรา ๒๑๘ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๐ ศาล ส่วนที่ ๓ ศาลยุติธรรม โดยให้ศาลยุติธรรม
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของ
ศาลอื่น
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ เป็นบทบัญญัติที่อยู่ใน
หมวด ๑ การจัด ตั้ง และเงิน ทุน โดยมี สาระสํ าคั ญ เกี่ย วกั บการไม่ ให้ นํา กฎหมายว่า ด้ว ยการจัด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีป กครองมาใช้บัง คับแก่การดําเนิน การเกี่ ย วกับการบริหารสิน ทรัพ ย์
ด้อยคุณ ภาพของ บสท. และการออกระเบีย บหรือข้อบังคับ คําสั่ง คําวินิจฉัย การอนุญ าต และ
การกระทํ าอื่ น ใดของคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริห าร อัน เกี่ ย วกั บการบริ หารสิ น ทรั พ ย์
ด้อยคุ ณ ภาพ เนื่องจาก บสท. มี อํานาจในการบริหารสิน ทรัพ ย์ด้ อยคุ ณ ภาพ ส่ว นคณะกรรมการ
และคณะกรรมการบริหารมีอํานาจออกระเบียบคําสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้
จึงจําเป็นต้องให้ความคุ้มครองแก่ บสท. คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อไม่ให้ต้องถูก
ดําเนินคดีในศาลปกครอง และไม่ให้เกิดการประวิงคดี
เมื่ อ พิ จ ารณาบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชกํ า หนดบรรษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ไ ทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๑๑ แล้ว เห็นว่าเป็นบทบัญญัติคุ้มครอง บสท. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในการจัดการเกี่ยวกับ
สิน ทรัพย์ด้อยคุณ ภาพ เพื่อให้สามารถแก้ปัญ หาสินทรัพ ย์ด้อยคุณภาพของสถาบัน การเงินให้เสร็จสิ้น
โดยเร็ว เพื่อประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน การเงินของประเทศโดยรวม มิได้เป็นประโยชน์
แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ แม้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวจํากัด สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน แต่ก็เป็น
การจํ า กั ด สิ ท ธิ เ พี ย งเท่ า ที่ จํ า เป็ น และไม่ ไ ด้ ก ระทบกระเทื อ นสาระสํ า คั ญ แห่ ง สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ อีกทั้งบทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงการยกเว้นเฉพาะกรณีการนําคดีขึ้น สู่
การพิ จ ารณาคดี ข องศาลปกครองเท่ า นั้ น หากมี ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย บุ ค คลนั้ น มี สิ ท ธิ ฟ้ อ งคดี
ต่อศาลยุติธรรมได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘ จึงเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่ว ม
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ในกระบวนการพิ จ ารณาของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในการปฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองอั น มี ผ ลหรื อ
อาจมีผลกระทบต่อสิท ธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ รับรองไว้ต ามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘ และ
มาตรา ๒๑๘ ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ซึ่งให้อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลปกครองเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
อาศัย เหตุผลดัง กล่าวข้ างต้น ศาลรัฐ ธรรมนู ญ จึงวินิจ ฉัย ว่า พระราชกําหนดบรรษั ท บริหาร
สินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ ไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓
นายชัช ชลวร

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ ภักดีธนากุล

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรูญ อินทจาร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเฉลิมพล เอกอุรุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรักษ์ มาประณีต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญส่ง กุลบุปผา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายวสันต์ สร้อยพิสทุ ธิ์

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน์ ไข่มุกด์

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

