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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๓/๒๕๕๔ 
วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง ศาลปกครองสูงสดุสงคำโตแยงของผูฟองคดี         (บริษัท    สยามโมเดิรนพลาสตกิ 
อินดัสทรี จำกัด) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณี
พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐ หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ศาลปกครองสูงสุดสงคำโตแยงของผูฟองคดีเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ โดยมีขอเท็จจริง
สรุปไดดังนี้  

  เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ บริษัท สยามโมเดิรนพลาสติก อินดัสทรี จำกัด ผูฟองคดี
ไดยื่นฟองเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังนอย ที่ ๑ เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่ ๒ อธิบดีกรมที่ดิน ที่ ๓ และนายณรงค  เลิศนันทกุล ที่ ๔ เปนผูถูกฟองคดีตอ
ศาลปกครองกลาง ตามคดหีมายเลขดำที ่๑๗๗๗/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที ่๑๗๒๙/๒๕๕๐ วาผูฟองคดเีปน
เจาของกรรมสิทธ์ิทีดิ่นพรอมส่ิงปลูกสราง โฉนดท่ีดนิเลขท่ี ๓๒๔๒ และท่ี ๗๒๔๓ ตำบลอุทยั และตำบลอุทยั 
(สามงาม) อำเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึง่ทีด่นิทีพ่รอมสิง่ปลกูสรางดงักลาวมกีารจดทะเบียน
จำนองกับธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) ตอมาไดโอนสิทธิการรับจำนองใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
(บสท.) ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมระงับจำนองและย่ืนคำขอขาย 
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยอางวาเปนตัวแทนของผูฟองคดีในฐานะ
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ผูจำนองและไดลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยไมมีหนังสือมอบอำนาจจาก
ผูฟองคดีและไดใหถอยคำอันเปนเท็จตอเจาพนักงานท่ีดินวาเปนตัวแทนของผูฟองคดีในการยื่นคำขอ
จดทะเบียนโดยอางวาไดซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดินทั้งสองแปลงมาจากการขายทอดตลาด
ของศาล ซึง่ผูฟองคดีไมเคยมอบอำนาจใหผูถกูฟองคดทีี ่๔ ดำเนนิการขอจดทะเบยีนสิทธิและนิตกิรรม
แตอยางใด ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยกเลิกการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมระงับจำนองและขายตามคำขอของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตอมาผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แจงวาการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไดดำเนินการ
โดยชอบดวยกฎหมายแลว ผูฟองคดีอทุธรณ ผูถกูฟองคดีที ่๒ พจิารณาแลวมคีวามเหน็ยนืตามผูถกูฟอง
คดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงฟองคดีตอศาลปกครองกลาง ขอใหมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนนิติกรรม
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และขอใหมีคำสั่งคุมครองช่ัวคราว

  วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ศาลปกครองกลางพิจารณาแลวเห็นวา เมื่อการจดทะเบียน
ระงับจำนองและการจดทะเบียนขายตามคำส่ังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พนักงานเจาหนาท่ีได
จดทะเบียนตามคำส่ังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ การท่ีศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำส่ังเพิกถอนการจดทะเบียน
ศาลจะตองพจิารณาวา การดำเนนิการบงัคบัจำนองกบัทรพัยสนิท่ีเปนหลกัประกนัสำหรบัทรพัยสนิ
ดอยคุณภาพ และการจำหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันโดยวิธีการขายทอดตลาดของบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยไดดำเนินการโดยชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๗๖ แหง
พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ หรอืไม ซึง่มาตรา ๑๑ แหงพระราชกำหนด
ดังกลาวบัญญัติไมใหนำกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใชบังคับ 
ดังนั้นศาลปกครองไมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได จึงมีคำสั่งไมรับคำฟองนี้ไวพิจารณา
และใหจำหนายคดีออกจากสารบบความ และเม่ือศาลไมรับคำฟองน้ีไวพิจารณา จึงไมรับคำขอ
คุมครองชั่วคราวของผูฟองคดี

  ตอมาวนัที ่๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ ผูฟองคดยีืน่คำรองอทุธรณคำสัง่ของศาลปกครองชัน้ตน
ที่ไมรับคำฟองไวพิจารณาวา ผูฟองคดีเห็นวาพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ไมชอบดวยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐ โดยเฉพาะ
มาตรา ๒๘ วรรคสอง ผูฟองคดีจึงขอใหศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา พระราชกำหนดบรรษัทบริหาร
สนิทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ชอบดวยรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๘ วรรคสอง หรือไม

  ศาลปกครองสงูสดุมคีวามเหน็วา ตามคำอทุธรณของผูฟองคดซีึง่โตแยงวา พระราชกำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสอง 
ซึ่งเปนกรณีที่อยูในอำนาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองสูงสุดมิอาจวินิจฉัย
ปญหาดังกลาวได และในการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจำตองใชบทบัญญัติ
มาตรา ๑๑ แหงพระราชกำหนดดังกลาวบังคับแกคดีและยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใน

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๓/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
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สวนท่ีเก่ียวกบับทบัญญัตนิีม้ากอนเปนกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง จงึใหสำนกังาน
ศาลปกครองมหีนงัสอืสงคำโตแยงของผูฟองคดใีหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองน้ีไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง หรือไม
  พิจารณาแลวเห็นวา คำรองน้ีเปนกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดสงคำโตแยงของผูฟองคดีที่

โตแยงวา พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขัดตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม 
มาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐ ซึ่งเปนกรณีที่อยูในอำนาจพิจารณาวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบกับศาลปกครองสูงสุดจะใชบทบัญญัติมาตรา ๑๑ แหงพระราชกำหนด
ดังกลาวบังคับแกคดีนี้ และยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัติน้ีมากอน 
กรณจีงึตองดวยรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ประกอบขอกำหนดศาลรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณา
และการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำส่ังรับคำรองน้ีไวพิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  กรณมีปีระเดน็ทีต่องวนิจิฉยัวาพระราชกำหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 

มาตรา ๑๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) 
และมาตรา ๖๐ หรือไม

  พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ 
สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย สวนที ่๑ บททัว่ไป โดยมาตรา ๔๐ (๑) และ (๓) เปนบทบญัญตัใินหมวด ๓ 
สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย สวนที ่๔ สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม และมาตรา ๖๐ เปนบทบญัญตัิ
ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑๐ สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน

  สำหรับพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีเจตนารมณเพื่อแกไข
ปญหาการคางชำระหนีข้องลกูหนีข้องสถาบนัการเงนิของรฐัและเอกชนทีเ่ปนสนิเชือ่ทีไ่มกอใหเกดิรายได
ใหเปนไปอยางรวดเร็ว โดยรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนมาบริหาร
ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด และใหลูกหนี้ซ่ึงรับโอนมาอยูในฐานะท่ีสามารถชำระหน้ีที่คางชำระได 
และสามารถดำเนินกิจการของตนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด
รายไดหมดส้ินลงหรือเหลือนอยท่ีสุด และไมกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันการเงินจนไมสามารถ
ดำเนินกิจการตอไปได ซึ่งเปนการสรางเสถียรภาพใหแกระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงิน 
โดยพระราชกำหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มบีทบญัญัตกิำหนดหลกัเกณฑและวธิกีาร
บริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยให บสท. ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐมีอำนาจบังคับจำนำ บังคับจำนอง
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๒๖ จุลนิติ

ทรัพยสินที่เปนหลักประกันของลูกหน้ีที่ บสท. ไดรับโอนหน้ีมาจากสถาบันการเงินที่เปนเจาหน้ีเดิม
มาบริหารเพ่ือบังคับชำระหน้ีโดยไมตองฟองเปนคดีแพงตอศาลยุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถชำระหน้ี
ไดโดยเร็ว

  เม่ือพจิารณาบทบัญญัตแิหงพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๑๑ แลว เห็นไดวาเปนการบัญญัติคุมครอง บสท. ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐในการจัดการ
เกีย่วกับสินทรัพยดอยคุณภาพ เพือ่ใหสามารถแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน
ใหเสรจ็สิน้โดยเร็ว เพือ่ประโยชนแกระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงินของประเทศโดยรวม มไิดเปน
ประโยชนแกบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะ ซ่ึงสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวหากปลอยท้ิงไวเน่ินนาน
จะกอใหเกิดปญหาตอสถาบันการเงินอยางรุนแรงอันจะกระทบตอประโยชนสวนรวมของประเทศ 
อกีท้ังบทบัญญัตดิงักลาวเปนเพียงการยกเวนเฉพาะกรณีการนำคดีขึน้สูศาลปกครองท่ีจะพิจารณา
พิพากษาคดีเกี่ยวกับการออกระเบียบ ขอบังคับ คำส่ัง และการกระทำอ่ืนใดของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการบรหิารอนัเกีย่วกบัการบรหิารสนิทรพัยดอยคุณภาพเทานัน้ อยางไรกต็าม หากมี
ผูที่ไดรับความเสียหายจากการกระทำของ บสท. บุคคลนั้นก็ยอมสามารถใชสิทธิทางศาลฟองเปน
คดีแพงหรือคดีอาญาตอศาลยุติธรรมได พระราชกำหนดบรรษัทบรหิารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๑๑ จึงมิไดเปนเรื่องการใชอำนาจโดยองคกรของรัฐโดยไมคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สิทธิและเสรีภาพ ไมทำใหสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไวไมไดรับความคุมครอง 
ไมกระทบตอกรณทีีบ่คุคลจะอางศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย หรอืใชสทิธแิละเสรภีาพของตน ไมเปนการ
จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว และมิไดกระทบกระเทือนสาระสำคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพ โดยเฉพาะสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิของบุคคลในการฟอง
หนวยงานของรัฐ ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง 
และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐ 

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตผุลดงัไดวนิจิฉยัขางตน ศาลรฐัธรรมนูญจึงวนิจิฉยัวา พระราชกำหนดบรรษทับริหาร

สนิทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ไมขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ 
(๑) (๓) และมาตรา ๖๐

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๓/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
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