คําวินจิ ฉัยที่ ๓๕-๓๖/๒๕๔๔
เรื่อง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่เพิ่มเติมหมวด ๓/๑ และพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๔๖ และมาตรา ๙๐/๕๘ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๒๕๒ และมาตรา ๓๓๕ (๑) หรือไม

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
ศาลลมละลายกลางสงคําโตแยงของเจาหนี้ในคดีลมละลาย (ฟนฟูกิจการ) รวม ๒ คํารอง
ซึ่งโตแยงวา พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๔๖ และมาตรา ๙๐/๕๘ ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๒๕๒ เนื่องจาก
บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว กําหนดใหเจาหนี้เกินกวารอยละหาสิบ แมจะมีจํานวนไมกี่รายสามารถลง
มติยอมรับแผนฟนฟูกิจการได เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอเจาหนี้ที่มีมูลคาต่ํากวารอยละหาสิบ
แตมีจํานวนหลายรายและเปนการเปดชองใหผูทําแผนฟน ฟูกิจการปฏิบัติตอเจาหนี้ตามอําเภอใจ โดยไม
สุจริตหรือไมเปนธรรม โดยที่ศาลลมละลายกลาง หรือศาลฎีกาไมอาจใชดุลพินิจทีเ่ ที่ยงธรรมแกไขเยียวยา
ตามความเหมาะสม หรือตามพฤติการณแหงคดี อันเปนการที่องคกรของรัฐใชอํานาจโดยไมคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย และเปนการจํากัดสิทธิในทรัพยสินเกินกวาทีจ่ ําเปน หรือกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหง
สิทธิในทรัพยสินของเจาหนี้ นอกจากนี้ บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวยังเปนการทําใหไรผลซึ่งคําถวาย
สัตยปฏิญาณของผูพิพากษาศาลลมละลายกลางและผูพิพากษาศาลฎีกาตอพระมหากษัตริยกอนเขารับหนาที่
เพราะไมสามารถปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชนตามคําถวายสัตยปฏิญาณนั้นได สวน
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ทีเ่ พิ่มเติมหมวด ๓/๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๓๓๕ (๑) เพราะพระราชบัญญัติดังกลาวที่เพิ่มเติมหมวด ๓/๑ วา
ดวยกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกจิ การของลูกหนี้ไมไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจใน
การตรากฎหมายที่เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว แตประการใด
ลูกหนี้ผูขอฟนฟูกิจการและผูท ําแผนคัดคานคํารองของผูรองวา เปนคํารองที่ไมเปน
สาระสําคัญอันควรไดรับการวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญ
๒. ประเด็นเบื้องตน
๒.๑ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา ลูกหนี้ในคดีลมละลาย (ฟนฟูกจิ การ) เปน
บริษัทเดียวกัน ประเด็นทีเ่ จาหนี้ (ผูรอง) ขอใหศาลพิจารณาวินจิ ฉัยบางประเด็นเปนอยางเดียวกัน จึงใหรวม
พิจารณาคํารองทั้งสองเขาดวยกัน
๒.๒ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสัง่ ใหรับคํารองไวพจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
ประเด็นทีห่ นึง่ พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่เพิ่มเติมหมวด ๓/๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๓๓๕ (๑) หรือไม

๒
ศาลเห็นวาการที่ผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) มิไดระบุบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายลมละลายดังกลาว เปนการโตแยงวาพระราชบัญญัติ
ลมละลาย (ฉบับที่ ๔) ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
มิไดใหสิทธิผูรองที่จะโตแยงได ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมจําตองวินจิ ฉัยในประเด็นนี้
ประเด็นที่สอง พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๔๖ และ
มาตรา ๙๐/๕๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๒๕๒ หรือไม
ศาลเห็นวา มาตรา ๙๐/๔๖ และมาตรา ๙๐/๕๘ ไดบัญญัติใหความคุม ครองเจาหนีท้ ี่มีมูล
หนี้นอยกวารอยละหาสิบอยูแลว เพราะแมวาเจาหนี้ฝายที่มีมูลหนี้ไมนอ ยกวารอยละหาสิบจะลงมติพิเศษ
ยอมรับแผนฟน ฟูกิจการ แตกฎหมายก็ยังใหอํานาจศาลพิจารณาแผนนัน้ วามีรายการครบถวนตามที่กฎหมาย
บัญญัติหรือไม ขอเสนอในการชําระหนีจ้ ะตองไมทําใหเจาหนาที่อยูในกลุมเดียวกันไดรับการปฏิบัติที่ไมเทา
เทียมกัน และเมื่อดําเนินการตามแผนสําเร็จเจาหนี้จะไดรับชําระหนี้ ไมนอยกวากรณีที่ศาลมีคําพิพากษาให
ลูกหนี้ลมละลาย และในการพิจารณาแผน ศาลมีดุลพินิจที่จะมีคําสั่งเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยแผน
ดังกลาว และในการตราพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อแกไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ คําปรารภของพระราชบัญญัติดังกลาวไดรบั รองไวแลววา พระราชบัญญัติมี
บทบัญญัติบางประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖
และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญบัญญัติใหกระทําได ดังนั้นจึงมิไดกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไม
เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล และเปนการจํากัดสิทธิในทรัพยสินทีอ่ ยูในขอบเขตของ
รัฐธรรมนูญ และไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิในทรัพยสิน สวนมาตรา ๒๕๒ แหง
รัฐธรรมนูญ เปนเรื่องการถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยก อนที่ผูพิพากษาหรือตุลาการจะเขารับหนาที่
ซึ่งมิไดเกีย่ วของกับพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๙๐/๔๖ และมาตรา ๙๐/๕๘ จึงไมจําตองวินิจฉัยวา
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๒ หรือไม
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
๔.๑ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ มิไดใหสิทธิผูรองที่จะโตแยงวาพระราชบัญญัติลมละลาย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
๔.๒ พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๔๖ และมาตรา
๙๐/๕๘ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมขดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘

หมายเหตุ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๕๗ ก
วันที่ ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๔๕

