คําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๓/๒๕๔๔
เรื่อง

วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ มาตรา ๕๘ วรรคสี่ และ
มาตรา ๗๒ วรรคสอง (๒) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
นายสัก กอแสงเรือง และคณะ รวม ๑๑๖ คน ยื่นหนังสือรองเรียนตอผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา วา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีปญ
 หาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ ในประเด็น (๑) มีบทบัญญัติบางประการ จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แมรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๘๗ จะบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย (๒) มีบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ไดแก มาตรา ๕๘ วรรคสี่ และ
มาตรา ๗๒ (๒) ในกรณีทใี่ ห บสท. ยื่นคํารองตอศาลเพื่อสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้และผูค้ํา
ประกัน โดยไมตองดําเนินการไตสวน (๓) บทบัญญัติมาตรา ๑๑ ขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๖
เนื่องจากเปนบทบัญญัติที่หามมิใหฟองและดําเนินคดีทศี่ าลปกครอง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เห็นวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ
มาตรา ๑๑ มาตรา ๕๘ วรรคสี่ และมาตรา ๗๒ (๒) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ จึงเสนอ
เรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัย ดวยเหตุผลดังนี้
๑. พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๕๘ วรรคสี่ และมาตรา ๗๒
(๒) เปนบทบัญญัติเปลี่ยนแปลงไมใหศาลตองพิจารณาเอาความจริง กอนที่จะมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด
ของลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน เปนการบัญญัติบังคับใหศาลตองสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนีแ้ ละผูค้ํา
ประกันทันที เมื่อ บสท. ยื่นคํารองตอศาล โดยไมตองไตสวนคํารองของ บสท. เทากับเปนการให บสท.
มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยแทนศาลอันเปนการบัญญัติเปลี่ยนแปลงวิธพี ิจารณาคดีลม ละลายเพื่อใชบังคับแกคดี
บสท. โดยเฉพาะ ทําใหศาลไมสามารถพิจารณาไตสวนหาความจริงตามพระราชบัญญัติลมละลาย มาตรา ๑๔
ได
๒. พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๑๑ บัญญัติไมใหนํากฎหมายวา
ดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง มาใชบังคับแกการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
สินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. และการออกระเบียบหรือขอบังคับ คําสั่ง คําวินิจฉัย การอนุญาต และ
การกระทําอื่นใดของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารอันเกีย่ วกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ
เทากับเปนการบัญญัติไมให บสท. อยูในอํานาจของศาลปกครอง จึงเปนกรณีบทบัญญัติดังกลาวขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๖
๒. ประเด็นเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
หรือไม

๒

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา กรณีนี้ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดพจิ ารณาแลว
มีความเห็นวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๑๑ มาตรา ๕๘ วรรคสี่ และมาตรา
๗๒ (๒) มีปญ
 หาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ และเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัย จึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับเรื่องไวพิจารณา
วินิจฉัยได
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
มีประเด็นที่ตอ งพิจารณาวินจิ ฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ.
๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ มาตรา ๕๘ วรรคสี่ และมาตรา ๗๒ วรรคสอง (๒) มีปญหาเกีย่ วกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว กําหนดประเด็นพิจารณาวินิจฉัยเปน ๒ ประเด็น คือ ๑)
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๑๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๖
หรือไม และ ๒) พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๕๘ วรรคสี่ และมาตรา ๗๒
วรรคสอง (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๕ หรือไม
ประเด็นทีห่ นึง่ พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๖ ไดบัญญัติถึงขอบเขต
อํานาจของศาลปกครอง ลักษณะของขอพิพาทและคูกรณีในคดี โดยมีเจตนารมณเพื่อแบงแยกเขตอํานาจของ
ศาลปกครองออกจากศาลอื่นใหชัดเจนขึ้น โดยรายละเอียดใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ คําวา “ตามที่
กฎหมายบัญญัติ” นั้น หมายถึง กฎหมายวาดวยการจัดตัง้ ศาลปกครอง ฯ ซึ่งบัญญัติเรื่องอํานาจของศาล
ปกครองไวโดยตรง นอกจากนั้นแลวยังหมายความรวมถึงกฎหมายอืน่ ที่บัญญัติเรื่องอํานาจของศาลปกครอง
หรือการฟองคดีปกครองดวย เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๙ ไดบัญญัติเปนขอยกเวนไว
วา คดีที่อยูใ นอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอื่น ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง และ
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ ซึ่งเปนกฎหมายทีบ่ ัญญัติเรื่องอํานาจของศาลปกครองดวย
เชนเดียวกันตามาตรา ๑๑ ไดบัญญัติไมใหนํากฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาใชบังคับในสอง
กรณี คือ กรณีการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. และกรณีการออกระเบียบ
หรือขอบังคับ คําสั่ง คําวินิจฉัย การอนุญาต และการกระทําอื่นใดของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารอันเกีย่ วกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพจึงเปนเฉพาะสองกรณีนี้เทานัน้ ที่ไมอยูในอํานาจศาล
ปกครอง ดังนัน้ การที่พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๑๑ บัญญัติไมใหนํากฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาใชบังคับสองกรณีดังกลาว จึงเปนการบัญญัติในรายละเอียดวาดวยอํานาจ
ของศาลปกครองในสวนของการพิจารณาพิพากษาคดีเกีย่ วกับสินทรัพยดอยคุณภาพ ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติ
ใหกระทําได เชนเดียวกับทีพ่ ระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๙ ไดบัญญัติรายละเอียดวาดวย
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง รวมทั้งขอยกเวนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง
ประเด็นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางมาก ๑๐ ตอ ๓
เสียง วา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๑๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๗๖ จึงไมมปี ญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

๓

ประเด็นที่สอง พิจารณาแลว เห็นวา การที่พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ
มาตรา ๕๘ วรรคสี่ บัญญัติใหศาลสั่งพิทกั ษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนีห้ รือผูค้ําประกัน โดยไมตอง
ดําเนินการไตสวน และมาตรา ๗๒ วรรคสอง (๒) บัญญัติใหศาลสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้และผูค้ํา
ประกันเด็ดขาดทันที โดยไมตองดําเนินการไตสวน นัน้ มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมวิธี
พิจารณาคดีลม ละลาย เพราะพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๑๔ บัญญัติใหศาลตองพิจารณาเอาความ
จริงกอนมีคําสั่ง แตพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มีเจตนารมณเพื่อใหการดําเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพเปนไปโดยรวดเร็ว เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยบทบัญญัติมาตรา ๕๘ วรรคสี่ และมาตรา ๗๒ วรรคสอง (๒) ใชบังคับกับคดีที่มีการฟองรองเกี่ยวกับ
สินทรัพยดอยคุณภาพของลูกหนี้ทกุ รายที่ บสท. รับโอนมาตามพระราชกําหนดนี้ มิไดใชแกคดีใดคดีหนึ่ง
โดยเฉพาะ ดังนั้น การบัญญัติพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๕๘ วรรคสี่ และ
มาตรา ๗๒ วรรคสอง (๒) แมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมวิธีพิจารณาคดีลมละลาย แต
มิไดใชแกคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จึงไมครบองคประกอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๕
ประเด็นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางมาก ๑๐ ตอ ๓
เสียง วา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๕๘ วรรคสี่ และมาตรา ๗๒ วรรคสอง
(๒) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๕ จึงไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยดวยเสียงขางมากวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๖ และพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๘ วรรคสี่ และมาตรา ๗๒ วรรคสอง (๒) ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๕ จึงไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

ยอโดย : นายสาโรช โชติพันธุ
กลุมงานคดี ๔

หมายเหตุ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๕๑ ก
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕

