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เรื่อง  พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔
 ถึงมาตรา ๘๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
 พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗
  มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐
 มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔
 (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘
 หรือไม

  ๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ศาลยุติธรรมสงคำโตแยงของคูความ รวม ๑๘ คำรอง เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ โดยมีขอเท็จจริง
สรุปไดดังนี้

  ผูรองทั้ง ๑๘ คำรองในคดีนี้ อางวา การที่พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐
มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ เปนบทบัญญัติใหสิทธิและอำนาจแก บสท. ในการบังคับจำนองหรือ 
บังคับจำนำกับทรัพยสินที่เปนหลักประกันสำหรับสินทรัพยดอยคุณภาพของลูกหนี้และผูจำนอง
หรือผูจำนำหรือใหอำนาจ บสท. สามารถรับโอนทรัพยสินน้ันเปนของ บสท. ในราคาไมนอยกวา
ราคาที่จะพึงไดรับจากการขายทอดตลาดแทนการจำหนาย หรือบังคับทรัพยจำนองโดยไมตอง
ดำเนินการตามกระบวนการของศาลยุติธรรมในกรณีการบังคับจำนองและขายทอดตลาด ขัดตอ
หลักการแบงแยกอำนาจอธิปไตย หลักนิติธรรม อันเปนการเอื้ออำนวยให บสท. ในฐานะองคกร
ของรัฐใชอำนาจโดยไมคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

สสรรุปปคคำำพพิิพากษาของศศาาลล แแลละะผผลลกกาารรววิินนิิจจฉััยปปญหาาขขออกกฎฎหหมมายที่นาสนใ
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เรื่อง พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ ศ ๒๕๔๔ง

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔ - ๒๑/๒๕๕๔
วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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ม.ค. - ก.พ. ๕๕๑๑๐ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔ - ๒๑/๒๕๕๔ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว ขัดตอหลักความเสมอภาคเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
อีกทั้งมิไดใหโอกาสลูกหนี้ไดรับการพิจารณาอยางเปดเผยโดยศาล และกาวลวงอำนาจตุลาการโดยไม
ดำเนินการตามกระบวนการของศาลยุติธรรมน้ัน ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘

  ๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองทั้ง ๑๘ คำรอง นี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม
  พจิารณาแลวเหน็วา ประเดน็ตามคำรองทัง้ ๑๘ คำรอง  มปีระเดน็โตแยงวา พระราชกำหนด 

บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๗ 
มาตรา ๘๘ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๓๔ มาตรา ๒๓๕ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๗๑ และ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ 
มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ 
มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ 
มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ หรือไม และยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเก่ียวกับบทบัญญัติน้ี 
มากอน กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับ
คำรองทั้ง ๑๘ คำรอง ไวพิจารณาวินิจฉัยโดยใหรวมพิจารณาและมีคำวินิจฉัยไปในคราวเดียวกัน
เพือ่ความสะดวกในการดำเนนิกระบวนพจิารณาของศาล และเนือ่งจากประเดน็บางคำรองคูความ
โตแยงวา ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งในขณะนั้น
รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ไดมกีารประกาศใชแลว จงึมคีำส่ังไมรบัวนิจิฉยั
เฉพาะประเด็นในสวนที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงพระราชกำหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐  

  ๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  กรณมีปีระเดน็ทีต่องวนิจิฉยัวา พระราชกำหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 

มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 
มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ 
(๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ หรือไม

  พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ 
มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ เปนบทบัญญัติในหมวด ๑ วาดวยบททั่วไป                
มิไดมีขอความที่รับรองสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ บทบัญญัติในเรื่องสิทธิเสรีภาพ
ที่เปนเรื่องเฉพาะมีบัญญัติอยูในมาตราอื่นของรัฐธรรมนูญนี้แลว จึงไมใชกรณีที่พระราชกำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึง มาตรา ๘๒ จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ได

  สวนรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๕๘
เปนบทบัญญัติในหมวด ๑ วาดวยบททั่วไป และหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๔ เปนบทบัญญัติในหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ เปนบทบัญญัติในหมวด ๑๐ ศาล โดยมาตรา ๑๙๗ 
และมาตรา ๑๙๘ อยูในสวนที่ ๑ วาดวยบททั่วไป มาตรา ๒๑๑ เปนบทบัญญัติอยูในสวนที่ ๒ 
วาดวยศาลรัฐธรรมนูญและมาตรา ๒๑๘ เปนบทบัญญัติอยูในสวนที่ ๓ วาดวยศาลยุติธรรม 

  สำหรับพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒
เปนบทบัญญัติในหมวด ๔ วาดวยการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ สวนที่ ๓ การจำหนาย
ทรัพยสินที่เปนหลักประกัน โดยมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ เปนบทบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ
การบงัคบัจำนองหรอืบงัคบัจำนำกบัทรพัยสนิทีเ่ปนหลกัประกันสำหรบัสนิทรพัยดอยคณุภาพของ บสท. 
ซึ่งตองดำเนินการตามขั้นตอน คือ ตองมีหนังสือบอกกลาวใหลูกหน้ีและผูจำนองหรือผูจำนำทราบ 
และขอใหชำระหนี้ภายในเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาว หากไมชำระหนี้ภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด ให บสท. มีอำนาจดำเนินการจำหนายทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันได โดยมาตรา ๗๖
ใหการจำหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน กระทำได ๓ วิธี คือ (๑) โดยวิธีการขายทอดตลาด
(๒) โดยวธิอีืน่ ถาเหน็วาเปนประโยชนกับ บสท. และลกูหน้ีมากกวาการขายทอดตลาด และ (๓) โดยวธิี
รับโอนทรัพยสินนั้นมาเปนของ บสท. ในราคาไมนอยกวาราคาที่พึงไดรับจากการขายทอดตลาดแทน
การจำหนาย ทั้งนี้ การจำหนายทรัพยสินดังกลาว มาตรา ๗๗ ใหประกาศลวงหนาไมนอยกวา
สิบหาวันกอนวันจำหนายโดยลงโฆษณาในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและในหนังสือพิมพรายวัน
ที่แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน และใหถือวาการประกาศ
ลวงหนาดังกลาวเปนการบอกกลาวการโอนทรัพยสินแกลูกหน้ี ผูจำนอง ผูจำนำ ผูค้ำประกัน และ
บุคคลซึ่งมีสวนไดเสียในทรัพยสินนั้นทราบแลว

  อยางไรก็ดไีดมีบทบัญญัตใินการคุมครองและเปนหลกัประกันในการจำหนายทรพัยสนิ
ไวในมาตรา ๗๘ โดยใหบุคคลซึ่งมีขอตอสูเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีจะจำหนายสามารถย่ืนคำคัดคาน
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔ - ๒๑/๒๕๕๔ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

และช้ีแจงเหตุผลในการคัดคาน พรอมดวยหลักฐานท่ีเก่ียวของตอ บสท. กอนวันจำหนายทรัพยสนิ  
ไมนอยกวาสามวันทำการ และใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาคำคัดคานโดยเร็ว ถาเห็นวา
คำคัดคานมีเหตุผลสมควรก็ใหคณะกรรมการบริหารสั่งยุติการจำหนายทรัพยสินไวกอนจนกวา
จะมีการพิสูจนสิทธิในทรัพยสินที่จะจำหนายใหเสร็จสิ้น แตถาเห็นวาไมมีเหตุผลสมควรก็ใหสั่ง
ยกคำคัดคาน พรอมทั้งแจงใหผูคัดคานทราบและดำเนินการจำหนายทรัพยสินน้ันตอไป ในกรณี
ที่ไมมีการคัดคานภายในกำหนดเวลาใหถือวาลูกหน้ี ผูจำนอง ผูจำนำ  ผูค้ำประกัน และบุคคล
ซ่ึงมีสวนไดเสียในทรัพยสินน้ัน ไดใหความยินยอมการจำหนายทรัพยสินน้ันแลว นอกจากน้ีมาตรา ๗๙
บัญญัติใหผู เ สียหายจากการจำหนายทรัพยสินซ่ึงคณะกรรมการบริหารไดยกคำคัดคาน
ตามมาตรา ๗๘ อาจเรียกรองให บสท. ชดใชคาเสียหายจากเงินท่ีไดรับจากการจำหนาย
ทรัพยสิน หากพิสูจนไดวาตนมีสิทธิเหนือทรัพยสินนั้นดีกวาลูกหนี้ ผูจำนอง หรือผูจำนำ
และไมมีหนาที่ตองรับผิดในหนี้ของลูกหนี้ การเรียกรองใหชดใชคาเสียหาย ในกรณีนี้ ผูเสียหาย
ตองยื่นคำขอตอศาลภายในกำหนดสามเดือนนับแตวันที่ไดมีการจำหนายทรัพยสินนั้น

  สำหรับเงนิทีไ่ดจากการจำหนายทรัพยสนิมาตรา ๘๐ ให บสท. หกัคาใชจายในการจำหนาย
ทรัพยสินกอนที่จะชำระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยูกับ บสท. ถามีเงินคงเหลือใหสงคืนใหแกลูกหน้ี ผูจำนอง
หรือผูจำนำ แลวแตกรณี และในการจำหนายทรัพยสินหรือ บสท. รับโอนทรัพยสินตามมาตรา ๗๖ น้ัน
มาตรา ๘๑ ใหสิทธิของผูซื้อทรัพยสินโดยสุจริตหรือ บสท. ไมเสียไป แมภายหลังจะพิสูจนไดวา
ทรัพยสินน้ันมิใชของลูกหน้ีและหามหักกลบลบหน้ีท่ีมีอยูกับลูกหน้ีจากจำนวนเงินท่ีไดจากการจำหนาย
ทรัพยสิน อีกทั้งมาตรา ๘๒ มิใหมีการเพิกถอนการจำหนายทรัพยสินตามวิธีการท่ีกำหนดไว
ในมาตรา ๗๖

  การที่ผูรองอางวา พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ 
มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒
เปนบทบัญญัติใหสิทธิและอำนาจแก บสท. ในการบังคับจำนองหรือบังคับจำนำกับทรัพยสินที่เปน
หลักประกันสำหรับสินทรัพยดอยคุณภาพของลูกหน้ีและผูจำนองหรือผูจำนำ หรือใหอำนาจ บสท.
สามารถรับโอนทรัพยสินนั้นเปนของ บสท. ในราคาไมนอยกวาราคาท่ีจะพึงไดรับจากการ
ขายทอดตลาดแทนการจำหนาย หรือบังคับทรัพยจำนองโดยไมตองดำเนินการตามกระบวนการ
ของศาลยุติธรรมในกรณีการบังคับจำนองและขายทอดตลาด ขัดตอหลักการแบงแยกอำนาจอธิปไตย 
หลักนิติธรรม อันเปนการเอื้ออำนวยให บสท. ในฐานะองคกรของรัฐใชอำนาจ โดยไมคำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย เปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว ขัดตอหลัก
ความเสมอภาคเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล อีกทั้งมิไดใหโอกาสลูกหนี้รับการ
พิจารณาอยางเปดเผยโดยศาล และกาวลวงอำนาจตุลาการโดยไมดำเนินการตามกระบวนการ
ของศาลยุติธรรมนั้น

  พิจารณาแลวเห็นวา การที่พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ให บสท. มีอำนาจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ และบังคับจำนองทรัพยสินที่เปนหลักประกัน
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๑๑๓

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๕๕ จุลนิติ

ของลูกหนี้ที่ บสท. ไดรับโอนสิทธิเรียกรองจากสถาบันการเงินมาบริหารเพื่อบังคับชำระหนี้เปน
วิธีการเฉพาะ เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ บทบัญญัติของพระราชกำหนดดังกลาวมิไดขัดตอ
หลักการแบงแยกอำนาจอธิปไตย ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข  ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ 
มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ทั้งไมทำใหการปฏิบัติหนาที่ของศาลและ
หนวยงานของรัฐไมเปนไปตามหลักนิติธรรม และมิไดเปนเรื่องการใชอำนาจขององคกรโดย
ไมคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ หรือเปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว เกินความจำเปน หรือเกินขอบเขตท่ีรัฐธรรมนูญกำหนดไว
ไมกระทบตอสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ไมกระทบตอศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยหรือความไมเสมอกัน ในกฎหมาย อีกทั้งไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุคคล ตามมาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ 
มิไดเปนบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา ๔๐ แมวาพระราชกำหนด
ดังกลาวจะจำกัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสินบางประการ แตก็เปนการจำกัดสิทธิดังกลาว
เพียงเทาที่จำเปน เพื่อแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพและการคางชำระหนี้ของลูกหนี้
ของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงิน
ของประเทศ เปนการดำเนินการเทาที่จำเปนเพื่อประโยชนสาธารณะมิใชเพื่อประโยชน
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองคกรใดองคกรหนึ่งโดยเฉพาะ และมิไดเกี่ยวกับการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ อีกทั้งมิไดตัดสิทธิผูที่ไดรับ
ความเสียหายจากการกระทำของ บสท. ในการท่ีจะใชสิทธิทางศาลฟองเปนคดีแพงหรือคดีอาญา
ตอศาลยุติธรรมอันเปนการคุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมจากการดำเนินการของเจาหนาท่ี
ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไวแลว มิไดเปนการขัดตอแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดาน
กฎหมายและการยุติธรรม หรือแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ และมิไดเปนการกาวลวงอำนาจ
ตุลาการ ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ 
มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ ตามที่โตแยงในคำรองดังกลาวแตอยางใด

  ๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชกำหนดบรรษัทบริหาร

สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ 
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ 
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘
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