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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ศาลจังหวัดอุบลราชธานีสงคำโตแยงของโจทก (นายสรศักดิ์  ตั้งทวีสิน หรือตั้งบัณฑิต) 

ในคดีแพงหมายเลขดำที่ ๒๒๓๔/๒๕๔๘ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้

  นายสรศักดิ ์ ตัง้ทวีสนิ หรอืตัง้บณัฑติ เปนโจทก ยืน่ฟอง บรรษัทบรหิารสินทรพัยไทย ที ่๑ 
กับพวกอีกสองคน เปนจำเลย ตอศาลจังหวัดอุบลราชธานี ในคดีแพงหมายเลขดำที่ ๒๒๓๔/๒๕๔๘ 
วาโจทกไดจดทะเบียนจำนองที่ดินไวกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อค้ำประกัน
หนี้เงินกูใหกับหางหุนสวนจำกัดโรงเล่ือยจักรสรศักดิ์ที่กูจากธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 
ตอมาธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ไดฟองหางหุนสวนจำกัดโรงเล่ือยจักรสรศักดิ์ในฐานะ
ลูกหนี้ตามสัญญากูเงินและสัญญาค้ำประกันเรียกชำระหนี้เงินกูและบังคับจำนองในหนี้เงินกู
และหน้ีจำนอง ซึ่งหน้ีดังกลาวถูกจัดวาเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ และไดโอนใหจำเลยท่ี ๑ บริหารตาม
พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔

  ตอมาจำเลยที่ ๑ จำหนายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอันเปนที่ดินพิพาทโดยวิธีการขายทอด
ตลาดทรัพยสินที่เปนหลักประกันโดยไมมีหนังสือบอกกลาวใหลูกหนี้และผูจำนองชำระหนี้ภายในเวลา
หนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาว ซึ่งจะตองระบุดวยวาหากไมปฏิบัติการชำระหน้ีภายใน

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔/๒๕๕๔ 
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ 
มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา 
๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๒๘ จุลนิติ

ระยะเวลาที่กำหนด จำเลยที่ ๑ จะบังคับชำระหนี้ตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ตอมาจำเลยท่ี ๑ ไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินพิพาท โดยไมไดแสดงเหตุผลวา 
การจำหนายโดยวิธีการขายทอดตลาดนั้นจะไมเปนประโยชนกับจำเลยที่ ๑ และลูกหนี้มากกวา 
ทั้งในการโอนกรรมสิทธิ์นั้นก็ไมมีลูกหน้ีคนใดใหความยินยอม นอกจากน้ันจำเลยที่ ๑ ยังได
ประกาศใหมีการประมูลซ้ือท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางดังกลาว ซึ่งโจทกไดโตแยงคัดคานแตจำเลยท่ี ๑ 
มิไดหยุดการกระทำแตอยางใด

  โจทกเห็นวา พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๖ 
ที่ใหสิทธิและอำนาจแกจำเลยท่ี ๑ ในกรณีที่เห็นวาการจำหนายโดยวิธีอื่นจะเปนประโยชนกับ บสท. 
และลูกหนี้มากกวา ก็ใหจำหนายโดยวิธีอื่นได หรือรับโอนทรัพยสินน้ันไวในราคาไมนอยกวาราคา
ที่จะพึงไดรับจากการขายทอดตลาดแทนการจำหนายก็ไดนั้น ขัดตอบทบัญญัติที่ใหสิทธิของบุคคล
ในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง และใหสิทธิบุคคลมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีรัฐ
ในการปฏบิตัริาชการอนัมผีลกระทบตอสทิธแิละเสรภีาพของตน และไมอาจใชบงัคบัไดกบัการจำหนาย
ทรพัยสนิทีเ่ปนหลกัประกนัของโจทกตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๖๐ จึงขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่จำเลย
ทั้งสามไดกระทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หากจำเลยท้ังสามไมดำเนินการใหถือเอาคำพิพากษา
เปนการแสดงเจตนาโดยใหจำเลยทั้งสามรับผิดเสยีคาใชจายทั้งหมดใหแกโจทก

  จำเลยทั้งสามยื่นคำใหการและคำรองขอใหวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหนาที่ระหวางศาล 
เนื่องจากจำเลยทั้งสามเห็นวา การฟองดังกลาวเปนกรณีพิพาทวาหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐกระทำการโดยชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๑) เพือ่ใหศาลมคีำบงัคบัตามมาตรา ๗๒ 
ซึ่งเปนคดีที่อยูในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง จำเลยท้ังสามจึงขอใหศาลจังหวัด
อุบลราชธานีรอการพิจารณาคดีชั่วคราวและดำเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาด
อำนาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งศาลจังหวัดอุบลราชธานีสั่งในรายงานกระบวนพิจารณาวา 
ศาลปกครองนครราชสีมามีความเห็นแตกตางกับศาลจังหวัดอุบลราชธานีในเรื่องเขตอำนาจศาล จึงให
สงเรือ่งไปใหคณะกรรมการวนิจิฉยัช้ีขาดอำนาจหนาทีร่ะหวางศาลพจิารณาตามพระราชบญัญตัวิาดวย
การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง (๓)

  ตอมาโจทกยืน่คำรอง สรุปไดวา พระราชกำหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๖ ใหสิทธิแกจำเลยท่ี ๑ กรณีการจำหนายทรัพยสินโดยวิธีอื่นท่ีจะเปน
ประโยชนกบั บสท. และลูกหน้ีมากกวา กใ็หจำหนายโดยวิธอีืน่ได หรือรับโอนทรัพยสนินัน้ไวในราคา
ไมนอยกวาราคาท่ีจะพึงไดรับจากการขายทอดตลาดแทนการจำหนายก็ไดนั้น ขัดตอบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญที่ใหความคุมครองสิทธิของบุคคลในทรัพยสินและใหสิทธิบุคคลมีสวนรวม
ในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติราชการอันมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของตน รวมท้ังพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ที่ตัดสิทธิ
หรือเพิกถอนอำนาจของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษา โดยมิใหนำกฎหมายวาดวย

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

จุลนิติ

การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใชบังคับแกการดำเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ตามพระราชกำหนดน้ี และการออกระเบียบหรือขอบังคับ 
คำสั่ง คำวินิจฉัย การอนุญาต และการกระทำอื่นใดของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
อันเก่ียวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพตามพระราชกำหนดน้ี ประกอบกับพระราชกำหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๘๒ ที่บัญญัติวา การเพิกถอนการจำหนายทรัพยสิน
ตามวิธีการที่กำหนดไวในมาตรา ๗๖ จะกระทำมิได นั้น เปนบทบัญญัติที่ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ
ในทรัพยสนิของบุคคลโดยอำนาจฝายปกครอง ทัง้นี ้ตามขอเทจ็จรงิจำเลยที ่๑ ขอโอนทรพัยจำนองของ
โจทกโดยทรัพยดังกลาวยงัมีขอพิพาทในศาลยุติธรรมดวยจำนวนหน้ีที่ยังไมยุติ อีกทั้งจำเลยที่ ๑ ยังใช
สิทธิตามพระราชกำหนดน้ีฟองขับไลโจทกตอศาลจังหวัดอุบลราชธานี บทบัญญัติแหงพระราชกำหนด
ดังกลาว จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๘ ที่ให
สทิธขิองบคุคลในทรพัยสนิยอมไดรบัความคุมครอง และมาตรา ๖๐ ทีใ่หสทิธิบคุคลใชกระบวนการ
พจิารณาของเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบตัริาชการทางปกครองอันมผีลหรอือาจมีผลกระทบตอสิทธิ
และเสรภีาพของตน มาตรา ๖๒ ทีใ่หสทิธบิคุคลทีจ่ะฟองหนวยงานของรฐัทีเ่ปนนติบิคุคล ใหรบัผดิ
เนือ่งจากการกระทำหรอืการละเวนการกระทำของขาราชการ พนกังาน หรอืลกูจางของหนวยงานนัน้ 
และมาตรา ๒๗๑ ที่ใหศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังนั้น พระราชกำหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ จึงขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๖๐ 
มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๗๑ และขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓

  ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเห็นวา ขอโตแยงของโจทกเปนกรณีตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ทั้งยังไมปรากฏวามีคำวินิจฉัยของศาล
รฐัธรรมนูญในประเด็นดงักลาว จงึสมควรสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิฉยัวา พระราชกำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ 
ขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๘ มาตรา 
๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๗๑ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาล รั ฐธรรม นูญมี อ ำนาจ รับคำร อ ง น้ี ไ ว พิ จ า รณา วินิ จฉั ยตาม รั ฐธรรม นูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง หรือไม 
  พิจารณาแลวเห็นวา คำรองนี้เปนกรณีที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีสงคำโตแยงของโจทก

ทีโ่ตแยงวาพระราชกำหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ 
และมาตรา ๑๑ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ มาตรา 
๔๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๗๑ และขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม 
และยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ประกอบขอกำหนดศาลรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาและการทำคำวนิจิฉยั 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย และเนื่องจาก
ในขณะที่มีการยื่นคำรองดังกลาวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ไดประกาศใชแลว จึงมีคำส่ังไมรับพิจารณาวินิจฉัยเฉพาะประเด็นท่ีขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา
บทบัญญัตแิหงพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

๓. ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชกำหนดบรรษัทบริหาร

สนิทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ 
และมาตรา ๒๒๓ หรือไม

  พิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นท่ีวาพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๑๘ หรอืไม นัน้ ศาลรฐัธรรมนูญ
ไดมีคำวินิจฉัยไวแลวตามคำวินิจฉัยที่ ๔-๒๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ วา พระราชกำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ และมาตรา 
๒๑๘ สวนประเด็นที่วา พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ หรือไม นั้น 
ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินจิฉยัในสวนท่ีเก่ียวกับบทบัญญตัแิหงกฎหมายดังกลาวแลววา พระราชกำหนด
บรรษทับรหิารสนิทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ไมขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๖ ตามคำวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๖ มีหลักการอยางเดียวกันกับ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ และประเด็นท่ีวาพระราชกำหนด
บรรษทับรหิารสนิทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๐ หรือไม นั้น ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคำวินิจฉัยไวแลวตามคำวินิจฉัยที่ 
๒๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ วา พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๑๑ ไมขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ มาตรา ๖๐ จงึไมจำตองวินจิฉยัประเด็นดังกลาวซ้ำอีก ดงันัน้ 
กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ๒ ประเด็น คือ 

  ประเด็นที่หนึ่ง พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ 
มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๐ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

จุลนิติ

  พิจารณาแลวเห็นวา พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ เปนบทบัญญัติในหมวด ๔ การบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 
สวนที่ ๓ การจำหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน โดยมาตรา ๗๔ เปนบทบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ
การบงัคบัจำนองหรอืบงัคบัจำนำกบัทรพัยสินทีเ่ปนหลกัประกนัสำหรบัสนิทรพัยดอยคณุภาพของ บสท. 
ซึ่งตองดำเนินการตามขั้นตอน คือ ตองมีหนังสือบอกกลาวใหลูกหนี้และผูจำนองหรือผูจำนำทราบ 
และขอใหชำระหน้ีภายในเวลาหน่ึงเดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาว หากไมชำระหน้ีภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให บสท. มีอำนาจดำเนินการจำหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันได โดยมาตรา 
๗๖ ใหการจำหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน กระทำได ๓ วิธี คือ (๑) โดยวิธีการขายทอดตลาด (๒) 
โดยวิธีอื่น ถาเห็นวาเปนประโยชนกับ บสท. และลูกหน้ีมากกวาการขายทอดตลาด และ (๓) โดยวิธี
รับโอนทรัพยสินนั้นมาเปนของ บสท. ในราคาไมนอยกวาราคาที่พึงไดรับจากการขายทอดตลาดแทน
การจำหนาย สวนมาตรา ๘๒ เปนบทบัญญัติที่มิใหมีการเพิกถอนการจำหนายทรัพยสินตามวิธีการที่
กำหนดไวในมาตรา ๗๖ 

  เม่ือพิจารณาบทบัญญัติของพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ แลวเห็นวา เปนบทบัญญัติที่มีขึ้นเพื่อใหการดำเนินการแกไข
ปญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ อนัเกิดจากสินเช่ือท่ีไมกอใหเกดิรายไดจำนวนมากของสถาบันการเงิน
ซึ่งทำใหเกิดปญหาตอระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน โดยสาระสำคัญของ
มาตราดังกลาวเปนไปตามเจตนารมณของพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
ที่มีความมุงหมายและกำหนดวิธีการเฉพาะเพื่อฟนฟูความมั่นคงของสถาบันการเงิน โดยคำนึงถึง
ความเปนธรรมทัง้ลกูหนีแ้ละเจาหนี ้กลาวคอื ในสวนของลูกหนี ้มุงหมายใหลกูหนีช้ำระหนีท้ีค่างชำระ
และสามารถกลับมาประกอบกิจการไดอยางปกติ และในสวนของเจาหน้ี มุงหมายใหเจาหน้ีไดรบัชำระหน้ี
ทีค่างชำระ ซึง่ตัง้อยูบนหลกัการพืน้ฐานของความยตุธิรรม และโดยท่ีเปนกฎหมายท่ีกำหนดมาตรการ
ไวเปนการเฉพาะเพ่ือฟนฟูความมั่นคงของสถาบันการเงินที่มีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจำนวนมาก 
บสท. จงึมอีำนาจบงัคบัจำนองทรพัยสนิทีเ่ปนหลกัประกนัของลกูหนีท้ี ่บสท. รบัโอนมาจากสถาบนั
การเงินมาบริหาร โดยมิไดตัดสิทธิในการที่จะใชสิทธิทางศาลฟองเปนคดีตอศาลยุติธรรมตาม
รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๘ หากวามผีูทีไ่ดรบัความเสยีหายจากการกระทำ หรอืละเวนการกระทำของ 
บสท. จงึไมขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๖๐ อกีทัง้พระราชกำหนดบรรษัทบรหิารสินทรพัยไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ ไมมีประเด็นท่ีเก่ียวกับอำนาจพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลปกครองจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓

  ประเด็นที่สอง พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑
มาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๑๘ หรือไม

  เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแหงพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๑๑ แลว เห็นวาเปนบทบัญญัติคุมครอง บสท. ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐในการจัดการเก่ียวกับ
สินทรัพยดอยคุณภาพ เพื่อใหสามารถแกปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินใหเสร็จสิ้น
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โดยเร็ว เพื่อประโยชนแกระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงินของประเทศโดยรวม มิไดเปนประโยชน
แกบคุคลหน่ึงบคุคลใดโดยเฉพาะ แมวาบทบัญญตัดิงักลาวจำกัดสทิธขิองบุคคลในทรัพยสนิ แตกเ็ปน
การจำกัดสิทธิเพียงเทาที่จำเปน และไมไดกระทบกระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธิในทรัพยสินตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ อีกทั้งบทบัญญัติดังกลาวเปนเพียงการยกเวนเฉพาะกรณีการนำคดีขึ้นสู
การพิจารณาคดีของศาลปกครองเทานั้น หากมีผูที่ไดรับความเสียหาย บุคคลน้ันมีสิทธิฟองคดีตอ
ศาลยุติธรรมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘ จงึเปนการคุมครองสิทธิของบุคคลในการมีสวนรวม
ในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรือ
อาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘ 
และมาตรา ๒๑๘ ประกอบกับรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ วรรคหน่ึง ซึง่ใหอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลปกครองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชกำหนดบรรษัท

บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ ไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ 
มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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