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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๘๗/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลจังหวัดราชบุรีสงคําโตแยงของจําเลย (บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด กับพวก)
ขอใหศ าลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลจังหวัดราชบุรีสงคําโตแยงของผูรอง ซึ่งเปนจําเลยในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๒๙๓/๒๕๔๕
ขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วาพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสิน ทรัพยไ ทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขั ดหรือ แยงต อรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๐ และ
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน
เปนโจทกฟอง บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด เปนจําเลยที่ ๑ นายมานพ ทักษิณะมณี
เปนจําเลยที่ ๒ นายไพโรจน ทักษิณะมณี เปนจําเลยที่ ๓ และนายชัยวัฒน เซี่ยงจง เปนจําเลยที่ ๔
ในความผิดฐานผิดสัญญากูเงิน ขายลดเช็ค ตั๋วสัญญาใชเงิน บังคับจํานองและค้ําประกัน เปนคดีแพง
หมายเลขดําที่ ๒๙๓/๒๕๔๕ โดยกลาวอางวา จําเลยที่ ๑ ไดทําสัญญากูยืมเงิน และทําสัญญาขายลดเช็ค
โดยออกตั๋วสัญญาใชเงิน ใหกับบริษัทเงิน ทุน คาเธยทรัสต จํากัด และเพื่อเปนประกัน หนี้ดังกลาว
จําเลยที่ ๒ ถึงจําเลยที่ ๔ ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางใหกับบริษัทฯ และจําเลยที่ ๒
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ถึงจําเลยที่ ๔ ยังเปนผูค้ําประกันและรวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑ ตอบริษัทฯ นับแตวันทําสัญญา จําเลยที่ ๑
ไดชําระดอกเบี้ยและเงินตนบางสวน เมื่อครบกําหนดชําระหนี้ จําเลยที่ ๑ ก็มิไดชําระหนีใ้ หเสร็จสิน้ ไป
ตอมาเมื่อวัน ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงการคลังไดมีคําสั่งใหบริษัทเงิน ทุน
คาเธยทรัสต จํากัด ระงับการดําเนินกิจการ และใหองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
นําทรัพยสินของบริษัทฯ ออกขายแลวดําเนินการชําระบัญชี และเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ โจทก
ไดรับโอนทรัพยสินของบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด มาเปนของโจทกโดยถูกตองตามกฎหมาย
จึงทําใหโจทกไดรับมาซึ่งสิทธิเรียกรองของบริษัทฯ ที่มีตอจําเลยทั้งสี่ โดยถือวาจําเลยทั้งสี่รูถึงการโอน
โดยไมตองบอกกลาวตามพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ โจทกไดติดตอ
ทวงถามใหจําเลยทั้งสี่ชําระหนี้แลวหลายครั้ง แตจําเลยทั้งสี่เพิกเฉย โจทกจึงตองฟองจําเลยตอศาล
จําเลยทั้งสี่ยื่นคําใหการตอศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ ปฏิเสธฟอง
ของโจทกและตอสูวา เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ
อยางรายแรง ทําให ไมมีการชํา ระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๒๐๕ และ
มาตรา ๒๑๙ เปนเหตุใหจําเลยไมไดตกเปนผูผิดนัด และหลุดพนจากการชําระหนี้ มีความชอบธรรม
ที่จะไดรับการรับรองและคุม ครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญและตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
นอกจากนั้นจําเลยยังโตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
จําเลยทั้งสี่ยื่นคํารอง ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ ตอศาลจังหวัดราชบุรี จํานวน ๒ คํารอง คือ
คํารองที่หนึ่ง สรุปไดวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผล
ใช บัง คั บ เมื่ อวั น ที่ ๙ มิ ถุน ายน ๒๕๔๔ มี ผ ลทํา ใหสิ น ทรั พย ด อยคุณ ภาพ หรือ สิ ทธิ เรี ย กร อ ง
ของสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสิน ทรัพยที่รัฐ หรือกองทุนเพื่อการฟน ฟูฯ ถือหุนเกิน รอยละ
หาสิบของหุนทั้งหมด ตองโอนเขาบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ตามพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ สวนสินทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ ที่รัฐ หรือกองทุน
เพื่อการฟนฟูฯ ไมไดถือหุนอยูดวย จะโอนเขา บสท. ไดตองมีคุณสมบัติตามพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ มีผลทําใหลูกหนี้ของสถาบันการเงินหรือบริษัท
บริหารสินทรัพยของเอกชนเสียสิทธิเขา บสท. เปนการเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
และมีผลทําใหบทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๔๘ ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน และรับรองสิทธิสวนบุคคลใหมีความ
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เทาเทียมกัน ในทางกฎหมาย ไมสามารถบังคับใชได ดังนั้น หนี้ดอยคุณภาพในคดีนี้และหนี้อื่น ๆ
ทั้งประเทศตอ งโอนเขา บสท. ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ออกหรือยกเวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิของบุคคล
ตามกฎหมาย และขั ดต อ สิ ทธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ บุ คคลควรจะได รั บ อย า งเท า เที ย มกัน ในทางกฎหมาย
จะเลือกปฏิบัติมิได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ดังนั้น มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
คํารองที่สอง สรุปไดวา หนี้ใ นคดีนี้กอขึ้น ครั้งแรก กอ นป พ.ศ. ๒๕๔๐ และภายหลัง
กอหนี้ขึ้นแลว ไดเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจอยางรายแรง สงผลกระทบตอคาเงินบาทซึ่งเปลี่ยนแปลง
ไปจากอัตรา ๒๕ บาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ เปน ๔๐ กวาบาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ และสงผล
กระทบตอจําเลยซึ่งเปนลูกหนี้กลายเปนบุคคลสุดวิสัยที่จะชําระหนี้ได ทําใหจําเลยไดรับความคุมครอง
สิทธิไมตกเปน ผูผิดนัด และใหพักหนี้ชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๘
มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ และมี สิท ธิที่จ ะไดรับ การพัก หนี้ ชั่วคราวจนกว า
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจหรือพฤติการณอันเปนเหตุสุดวิสัยสิ้นสุดลง หรือจนกวาคาเงินบาทจะกลับมา
อยูใ นอัตราแลกเปลี่ยนเดิม กอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ประกอบกับสิทธิที่จะถือวาจําเลยมิได
ผิดนัดชําระหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕ สิทธิที่จะไดรับการพักหนี้ชั่วคราว
โดยถือวา หลุดพนจากการชําระหนี้ชั่วคราว ตามมาตรา ๒๑๙ เปนสิทธิขั้นพื้นฐานอันชอบธรรมที่มิได
ละเมิ ด สิท ธิ ข องโจทก เพราะมี บทบั ญ ญั ติ ของรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗
ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ไดรับรองไวอยางชัดเจน การที่โจทกฟองจําเลยใหชําระหนี้ในครั้งนี้
จึงเปนการฟอง การพิจารณา การพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕
และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ซึ่งเปนการใชสิทธิที่ขัดตอ
รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึ งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘
และทําใหบทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖ ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ จึงขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ และขอใหศาลจังหวัดราชบุรีสงคําโตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตอไป
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ศาลจังหวัดราชบุรีพิจารณาแลว เห็นวา กรณีตามคํารองเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง จึงสงคํารองนี้มายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารอง
ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมาย
บังคับแกคดีใ ด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแ ยงวาบทบัญญัติแ หงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติ
มาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการ
พิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็น เชน วานั้น ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได
พิจารณาวินิจฉัย”
ศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาแลวเห็น วา ตามคํารองผูรองโตแ ยงวา พระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสิน ทรัพยไ ทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขั ดหรือ แยงต อรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๐ และ
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ และเปนกรณี
ที่ศ าลจั ง หวั ด ราชบุรี ส งมาเพื่ อ ศาลรัฐ ธรรมนูญ พิ จารณาวิ นิจ ฉั ย ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยได
ประเด็นตามคํารองที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา
ประเด็นที่หนึ่ง พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
ในประเด็น นี้ศ าลรัฐ ธรรมนูญ โดยมติเอกฉัน ท เห็ น วา ศาลรัฐ ธรรมนู ญไดมี คําวินิ จฉัย ที่
๘๖/๒๕๔๗ ลงวัน ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ แลววา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ไม ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๐ เนื่ อ งจากมาตรา ๓๑
แหงพระราชกําหนดดังกลาวเปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ไมเปนการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล หรือฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมแตอยางใด จึงไมจําตองวินิจฉัยอีก

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

ประเด็นที่สอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมาย
แพง และพาณิช ย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือ แยง ตอ รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓ และ
มาตรา ๓๐ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ บัญญัติวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย
ผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมตอ บุคคลเพราะเหตุแ หงความแตกตางในเรื่องถิ่น กําเนิ ด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น ทางการเมืองอัน ไมขั ดตอบทบัญญัติแ ห ง
รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได
เชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๕๕ บัญญัติวา “เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตาม
กฎหมายแพง หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพง
ที่มีเขตอํานาจไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้”
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ บัญญัติวา “ดวยอํานาจแหงมูลหนี้ เจาหนี้ยอมมีสิทธิจะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ได
อนึ่งการชําระหนี้ดวยงดเวนการอันใดอันหนึ่งก็ยอมมีได”
มาตรา ๒๐๔ บัญ ญั ติ วา “ถ าหนี้ ถึ ง กํา หนดชํา ระแลว และภายหลั ง แต นั้น เจ า หนี้ ไ ด ใ ห
คําเตือนลูกหนี้แลว ลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ไซร ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว
ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวัน แหงปฏิทิน และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนดไซร
ทานวาลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชบังคับแกกรณีที่ตองบอกกลาว
ลวงหนากอนการชําระหนี้ ซึ่งไดกําหนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก
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พิจารณาแลว เห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ เปนเรื่องสิทธิของ
บุคคลที่ตองการใชสิทธิทางศาล เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลตามกฎหมายแพง
เพื่อใหศาลเปนผูพิจารณาพิพากษาหรือชี้ขาดขอพิพาท ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔
และมาตรา ๒๐๔ เปน บทบัญญัติ เกี่ยวกับ หนี้ บุค คลอาจก อนิติสัม พั น ธตอกัน โดยความสมัครใจ
กอใหเกิดมูลหนี้ที่ตองปฏิบัติตอกัน มาตรา ๑๙๔ เปนบทบัญญัติอยูในหมวด ๑ วาดวยวัตถุแหงหนี้
ดวยอํานาจแหงมูลหนี้ เจาหนี้ยอมมีสิทธิที่จะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ได มาตรา ๒๐๔ เปนบทบัญญัติ
อยูในหมวด ๒ วาดวยผลแหงหนี้ สวนที่ ๑ การไมชําระหนี้ เปนเรื่องเกี่ยวกับกําหนดเวลาชําระหนี้
และกรณีที่ถือวาลูกหนี้เปนฝายผิดนัด ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ เปนกฎหมาย
วิธีสบัญญัติ สําหรับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ เปนกฎหมาย
สารบัญญัติ กฎหมายทั้งสามมาตราดังกลาวเปน บทบัญญัติแหงกฎหมายที่มิไดมีขอความเกี่ยวของกับ
เรื่องที่วาดวยอํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขและการใชอํานาจนั้น
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลของพระมหากษัตริย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และบทกฎหมาย
ดังกลาวใชบังคับกับบุคคลโดยเสมอภาคกันและบุคคลไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
ไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ฯลฯ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๒ คน คือ นายกระมล ทองธรรมชาติ
นายจิระ บุญพจนสุน ทร นายผัน จัน ทรปาน นายมงคล สระฏัน นายมานิต วิทยาเต็ม นายสุจิต
บุ ญ บงการ นายสุ ธี สุ ท ธิ ส มบู ร ณ พลตํ า รวจเอก สุ ว รรณ สุ ว รรณเวโช นายสุ วิ ท ย ธี ร พงษ
นางเสาวนีย อัศ วโรจน นายอภัย จันทนจุลกะ และนายอุระ หวังออมกลาง วินิจฉัยวา ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔
และมาตรา ๒๐๔ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑ คน คือ นายจุมพล ณ สงขลา วินิจฉัยวาคํารอง
ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย จึงใหยกคํารอง
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อาศัยเหตุผ ลดังกลาวขางตน ศาลรัฐ ธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔
และมาตรา ๒๐๔ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
นายกระมล ทองธรรมชาติ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายผัน จันทรปาน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุจิต บุญบงการ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอภัย จันทนจุลกะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๗/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลจังหวัดราชบุรีสงคําโตแยงของจําเลย (บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด กับพวก
รวม ๔ ราย) ในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๒๙๓/๒๕๔๕ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณีพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐)
สํานั กงานศาลยุ ติธ รรมสง สําเนาคําฟ อง สํ าเนาคํ าให การจํา เลย สํา เนาคํา รองของจํา เลย
และสําเนารายงานกระบวนพิจารณาของศาลจังหวัดราชบุรี เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ สรุปไดดังนี้
๑. บรรษัท บริห ารสิน ทรัพ ยส ถาบั น การเงิน เปน โจทกยื่ น ฟ องบริษั ท แบงกอก สกรี น
โปรดักซ จํากัด เปนจําเลยที่ ๑ นายมานพ ทักษิณะมณี เปนจําเลยที่ ๒ นายไพโรจน ทักษิณะมณี
เปนจําเลยที่ ๓ และนายชัยวัฒน เซี่ยงจง เปนจําเลยที่ ๔ ตอศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๔๕ ในความผิดฐาน ผิดสัญญากูเงิน ขายลดเช็ค ตั๋วสัญญาใชเงิน บังคับจํานองและค้ําประกัน
ขอให ศ าลพิ จ ารณาพิ พ ากษาและบั ง คั บ ให จํ า เลยทั้ ง สี่ ร ว มกั น ชํ า ระหนี้ แ ก โ จทก เป น เงิ น จํ า นวน
๕๔,๑๕๓,๓๙๒.๓๕ บาท พร อ มด ว ยดอกเบี้ ย ในอั ต ราร อ ยละ ๒๕ ต อ ป จากต น เงิ น จํ า นวน
๒๔,๙๕๓,๑๐๙.๑๖ บาท นับ ถั ดจากวั น ฟ อ งเปน ต น ไปจนกว า จะชํา ระเสร็จ สิ้น หากจํ าเลยทั้ ง สี่
ไมชําระเงินใหโจทกหรือชําระไมครบ ใหยึดทรัพยจํานองพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน รวมทั้งใหยึด
และหรืออายัดทรั พยสิน อื่น ๆ ของจําเลยทั้งสี่ออกขายทอดตลาด เพื่อนําเงิน มาชําระหนี้แ กโจทก
จนครบถวน
๒. บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (โจทก) เปนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ มีวัตถุประสงคหลักในการประกอบธุรกิจ
รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยทุกประเภทของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
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ตามคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยนั้นเพื่อบริหาร
และจําหนายจายโอนตอไปและประกอบธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพที่มีการคางชําระ
ดอกเบี้ ย ตั้ ง แต ส ามเดื อ นขึ้ น ไปของสถาบั น การเงิ น อื่ น ที่ ก องทุ น เพื่ อ การฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบ
สถาบัน การเงินตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย เขาถือหุน และมีอํานาจในการจัดการ
และบริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด (จําเลยที่ ๑) เปนลูกคาของบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต
จํากัด
เพื่อเปนการประกันหนี้ นายมานพ ทักษิณะมณี (จําเลยที่ ๒) นายไพโรจน ทักษิณะมณี
(จําเลยที่ ๓) และนายชัยวัฒน เซี่ยงจง (จําเลยที่ ๔) ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ทั้งนี้ จําเลยที่ ๑ ถึงจําเลยที่ ๔ ตกลงกับบริษัท ฯ วา หากบริษัท ฯ ขายทอดตลาดทรัพยจํานองไดเงิน
ไมพอชําระหนี้ จําเลยที่ ๑ ถึงจําเลยที่ ๔ ยอมใชเงินสวนที่ขาดจนครบ นอกจากนั้น จําเลยที่ ๒
ถึงจําเลยที่ ๔ ยังเขามาเปนผูค้ําประกันและรวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑ ตอบริษัท ฯ โดยรับผิดอยางลูกหนี้
รวมกับจําเลยที่ ๑
๓. ตอมาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง อาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจเงิน ทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ไดมีคําสั่งใหบริษัท
เงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด ระงับการดําเนินกิจการ และใหองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
(ปรส.) นําทรัพยสินของบริษัท ฯ ออกขายแลวดําเนินการชําระบัญชีของบริษัท ฯ ตามพระราชกําหนด
การปฏิรูประบบสถาบัน การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และหลังจากนั้น
วัน ที่ ๑ มิถุน ายน ๒๕๔๒ โจทกไดรับโอนทรัพยสิน ของบริษัท ฯ มาเปน ของโจทกโดยถูกตอง
ตามกฎหมาย ทําใหโจทกไดรับมาซึ่งสิทธิเรียกรองของบริษัท ฯ ที่มีตอจําเลยทั้งสี่ โดยถือวา จําเลยทัง้ สี่
รูถึ ง การโอนสิ ท ธิเ รี ย กร อ งโดยไมจํ า เป น ต อ งบอกกล า ว ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ ทวิ
แหงพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
หลังจากไดรับโอนทรัพยสินดังกลาวแลว โจทกไดติดตอทวงถามไปยังจําเลยทั้งสี่หลายครั้ง
แตจําเลยทั้งสี่เพิกเฉย โจทกจึงไดม อบหมายใหทนายความมีหนังสือทวงถาม และแจงบังคับจํานอง
ไปยังจําเลยทั้งสี่เพื่อใหชําระหนี้ เมื่อครบกําหนดให ชําระหนี้ตามหนังสือทวงถามแลว จําเลยทั้ง สี่
ก็มิไดชาํ ระหนี้ใหเสร็จสิ้นไป
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๔. จําเลยทั้งสี่ยื่นคําใหการตอศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ ปฏิเสธฟอง
ของโจทกและตอสูวา เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ
อยางรายแรง ทําให ไมมีการชํา ระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๒๐๕ และ
มาตรา ๒๑๙ เปนเหตุใหจําเลยไมไดตกเปนผูผิดนัด และหลุดพนจากการชําระหนี้ มีความชอบธรรม
ที่จะไดรับการรับรองและคุม ครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญและตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
นอกจากนั้น จําเลยยังโตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และไดยื่นคํารองตอศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๔๖ จํานวน ๒ คํารอง คือ
คํารองที่หนึ่ง โตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผล
ใชบังคับ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีผลทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพ หรือสิทธิเรียกรองในคดีที่รัฐ
หรือกองทุน เพื่อ การฟน ฟูและพั ฒนาระบบสถาบัน การเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ถื อหุน เกิ น
รอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด ตองโอนเขา บสท. ตามพระราชกําหนดฯ มาตรา ๓๐ สวนสินทรัพย
ดอยคุณภาพอื่น ๆ ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟน ฟูฯ ไมไดถือหุน เกิน รอยละ ๕๐ จะโอนเขา บสท.
ไดตอ งมีคุณ สมบัติ ตามพระราชกําหนดฯ มาตรา ๓๑ หนี้ด อยคุณ ภาพที่ อยูใ นกลุม บริษัทเงิน ทุ น
๕๖ แหง ที่ถูกปดกิจการ ซึ่งรัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ ถือหุนอยูเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด
ก็อยูในบังคับของมาตรา ๓๐ ตลอดไป แตหนี้ดอยคุณภาพที่มีสถานภาพเชนเดียวกับหนี้ดอยคุณภาพ
ที่ถูกโอนสิทธิเรียกรองไปยังกองทุนตางชาติ ในราคารอยละ ๒๐ ของตน เงิน ตามพระราชกําหนด
การปฏิ รูป ระบบสถาบั น การเงิ น ฯ ทํ าใหลู กหนี้เ สียสิ ทธิ เข า บสท. เปน การเลือ กปฏิบั ติ ขั ดต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมีผลทําใหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๗
ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน และรับรองสิทธิ
สวนบุคคลใหมีความเทาเทียมกัน ในทางกฎหมาย ไมสามารถบังคับใชได ดังนั้น หนี้ดอยคุณภาพ
ในคดีนี้และหนี้อื่น ๆ ทั้งประเทศตองโอนเขา บสท. ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย ฯ
มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่ออกหรือยกเวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิบุคคลตามกฎหมาย และขัดตอสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่บุคคลไดรับเทาเทียมกันในทางกฎหมายจะเลือกปฏิบัติมิได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
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ดังนั้นมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑
ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ อันเปนหลักมนุษยธรรม และ
เปน หลักสากลที่รองรับ สิทธิบุ คคล ต องด วยบทบัญญั ติรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖ ไมมีผ ลบัง คับใช
จึงขอใหศ าลส งคํ าโต แ ย งใหศ าลรั ฐ ธรรมนูญ พิจ ารณาวิ นิจ ฉัยตามรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔ ว า
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
หรือไม
โดยมีเหตุผลทายคํารองสรุปไดวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๐
วรรคแรก ใหความคุม ครองแกลูกหนี้ดอยคุณภาพของสถาบัน การเงิน ของรัฐ ไมวาจะมีหลักทรัพย
ค้ําประกันหนี้หรือไม ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือไม ไมวาจะมีหนี้รวมกันในแตละ
สถาบันการเงินเกินหาลานบาทหรือไม แตพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑
กลับ ใหดุลยพินิจแก บสท. วา จะใหความคุม ครองลูกหนี้ของสถาบัน การเงิน ของเอกชนหรือไม
อยางไรก็ได หาก บสท. จะใหความคุมครองลูกหนี้ดอยคุณภาพของสถาบันการเงินเอกชน ก็คุมครอง
เฉพาะที่มีหลักประกัน ที่เปนนิติบุคคล และหนี้ที่มีมูลคาทางบัญชีเกินหาลานบาทเทานั้น หนี้ที่ไมมี
หลักประกัน หนี้ที่เปนของบุคคลธรรมดา และหนี้ที่มีมูลคาทางบัญชีต่ํากวาหาลานบาท ไมคุมครอง
ทําใหประชาชนที่เปน ลูกหนี้ของรัฐและสถาบัน การเงินเอกชนไดรับสิทธิที่จะไดรับความคุม ครอง
ตามกฎหมายไมเทาเทียมกัน เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุสถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิ จ หรื อ สั ง คม กรณี เ ป น ลู ก หนี้ ข องสถาบั น การเงิ น ของรั ฐ หรื อ เป น ลู ก หนี้ ข อง
สถาบันการเงิน เอกชน กรณีเปน ลูกหนี้นิติบุคคลหรือเปน บุคคลธรรมดา กรณีมีหรือไมมีทรัพยสิน
ประกันหนี้ กรณีมีหนี้ถึงหรือไมถึงจํานวนหาลานบาท พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ
ขัดตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘
จึงไมสามารถใชบังคับได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
คํารองที่ส อง โตแ ยงวา หนี้ใ นคดีนี้ก อขึ้น ครั้งแรก กอ นป พ.ศ. ๒๕๔๐ และภายหลั ง
กอหนี้ขึ้ น แลว ไดมี พฤติก ารณอัน เปน เหตุสุดวิ สัย ทําใหจํ าเลยกลายเปน พน วิสัยที่จ ะชําระหนี้ไ ด
รัฐบาลเรียกวาเปนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๔๑
วา วิกฤตเศรษฐกิจอยางรายแรงดังกลาว ไดเปน ที่ประจักษแ กบุคคลทั่วไป จึงไมตองสืบพยานและ
ไมส ามารถตอ รองใหเห็ น เปน อย างอื่ น ซึ่ งมีผ ลผู กพั น ศาลยุ ติธ รรม คณะรั ฐ มนตรี รัฐ สภา และ
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หนวยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญ สงผลกระทบทําใหเจาหนี้ คือธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ
สุดวิสัยที่จะเพิ่มทุนได ตองขอใหธนาคารหรือสถาบันการเงินตางประเทศเขามาเพิ่มทุน ผูถือหุนเดิม
(ธนาคาร) เหลือ หุน เพียงรอยละ ๖ ธนาคารพาณิช ยดัง กลา วก็ตกเปน ของตางชาติ และธนาคาร
ที่สุดวิสัยที่จะเพิ่มทุนไดก็ตองถูกถอนใบอนุญาต ปดกิจการไป ๕ ธนาคาร บริษัทเงินทุน ที่สุดวิสัย
จะเพิ่ม ทุน ตองถูกถอนใบอนุญาต ปดกิจการไปจํานวน ๕๖ บริษัท สงผลกระทบทําใหทรัพยสิน
มีราคาตกต่ําลงกวามูลคาที่แทจริงรอยละ ๖๐ ถึง ๗๐ สงผลกระทบตอคาเงินบาทซึ่งเปลี่ยนแปลงไป
จากอัตรา ๒๕ บาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ เปน ๔๐ กวาบาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ รวมทั้งสงผลกระทบ
ตอจําเลยซึ่งเปนลูกหนี้ กลายเปนบุคคลสุดวิสัยที่จะชําระหนี้ได ทําใหจําเลยไดรับความคุมครองสิทธิ
ไม ต กเป น ผู ผิ ด นั ด และให พั ก หนี้ ชั่ ว คราว ตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย มาตรา ๘
มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ และมี สิท ธิที่จ ะไดรับ การพัก หนี้ ชั่วคราวจนกว า
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจหรือพฤติการณอันเปนเหตุสุดวิสยั จบสิ้น หรือจนกวาคาเงินบาทกลับมาอยูที่เดิม
(จํานวน ๒๕ บาท ตอ ๑ เหรียญสหรั ฐ ) ประกอบกับสิทธิที่ จะถือวาจํา เลยมิไดผิด นัดชําระหนี้
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕ สิทธิที่จะไดรับการพักหนี้ชั่วคราว โดยถือวา
หลุดพนจากการชําระหนี้ชั่วคราว ตามมาตรา ๒๑๙ ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานอันชอบธรรมที่มิไดละเมิด
สิทธิของโจทก เพราะมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐
และมาตรา ๔๘ ไดรับรองไวอยางชัดเจน
ดังนั้น การที่โจทกฟองจําเลยใหชําระหนี้ในคดีนี้ จึงเปนการฟอง การพิจารณา การพิพากษา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ซึ่ง เป น การใชสิ ทธิ ที่ขั ดต อ รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔
มาตรา ๒๗ ถึง มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ และตกเป น โมฆะตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๖ จึ ง ขอให ศ าลรัฐ ธรรมนู ญพิ จ ารณาวิ นิจ ฉัย วา ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความแพ ง
มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงกับ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลจังหวัดราชบุรี ในคราวออกนั่งพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ พิเคราะหเห็นวา
เปน กรณีท่ีคูความโตแ ยงวา บทบัญญัติแ หงกฎหมายขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญตองดวยบทบัญญัติ
มาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ตามรัฐธรรมนูญ
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มาตรา ๒๖๔ จึงใหรอการพิ จารณาพิพากษาคดีไว ชั่วคราวและสง ความเห็น ของจํ าเลยทั้งสี่ ไปยั ง
สํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อดําเนินการสงไปตามทางการ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัยตอไป
ซึ่งสํานักงานศาลยุติธรรมสงคํารองที่เปนความเห็นของจําเลยทั้งสี่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ในสองประเด็น คือ
๑. พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได รั บ คํ า ร อ งโต แ ย ง ของจํ า เลยทั้ ง สี่ ไ ว พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ทั้ ง สองประเด็ น
ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗
ประเด็นในการพิจารณาและคําวินิจฉัย
ตามคํารองมีประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัย ๒ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
ประเด็นที่สอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมาย
แพง และพาณิช ย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือ แยง ตอ รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓ และ
มาตรา ๓๐ หรือไม
ประเด็นที่หนึ่ง เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๘๖/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๔๗ วา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ จึงไมตองวินิจฉัยประเด็นนี้ซ้ําอีก
สําหรับประเด็นที่สองนั้น พิจารณาแลวเห็นวา ขอโตแยงของจําเลยที่วาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเปน เหตุสุดวิสัยที่ทําใหจําเลยผิดนัดในการชําระหนี้ หรือไม ไมอยูใ นอํานาจของศาล
รัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัย สวนบทบัญญัติในกฎหมายทั้งสองฉบับที่จําเลยผูรองอางวาขัดหรือแยงตอ
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม นั้น ไมเกี่ยวของกับรัฐ ธรรมนูญทั้งสองมาตรา
แตอยางใด เพราะมาตรา ๕๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง บัญญัติวา เมื่อมีขอโตแยง
เกิ ดขึ้ น เกี่ ย วกั บสิ ท ธิห รื อหนา ที่ ของบุค คลใดตามกฎหมายแพง หรื อ บุค คลจะต อ งใช สิท ธิท างศาล
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บุคคลชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลแพงที่มีเขตอํานาจได และมาตรา ๑๙๔ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บัญญัติวา “ดวยอํานาจแหงมูลหนี้ เจาหนี้ยอมมีสิทธิที่จะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ได...”
และมาตรา ๒๐๔ บัญญัติวา “ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลว และภายหลังแตนั้น เจาหนี้ไดใ หคําเตือน
ลูกหนี้แลว ลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ไซร ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัด เพราะเขาเตือนแลว” ซึ่งปรากฏวากรณี
ตามคํารองเปนเรื่องที่โจทกในคดีนี้ไดใชสิทธิทางศาลตามวิธีการและขั้นตอนที่มาตรา ๕๕ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงประกอบ มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บัญญัติไว โดยจําเลยมิไดเสียเปรียบหรือเสียสิทธิในการตอสูคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว
แตอย างใด และเมื่ อพิจ ารณาสาระของรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ แลว จะเห็น ว า
บทบัญญัติมาตรา ๕๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และมาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ยมิไดขัดหรือ แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
แตอยางใด เพราะรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓ เปน บททั่วไปที่บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยเปน ของ
ปวงชนชาวไทย ซึ่งพระมหากษัตริยผูทรงเปน ประมุขทรงใชอํานาจนั้น ทางรัฐ สภา คณะรัฐ มนตรี
และศาลตามบทบัญญัติแ หงรัฐ ธรรมนูญ สวนรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติคุม ครองสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทยใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคมจะกระทํามิได
บทบัญญัติทั้ ง ๓ มาตรา ที่ ผูรองอางวาขัดตอ รัฐ ธรรมนู ญ เปน บทบัญญัติที่ใ ชบังคับแก
บุคคลทั่วไปที่นําคดีขึ้นสูศาลและมีนิติสัมพันธตอกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะหนี้
มิไดใชบังคับแกกรณีใดหรือแกบุคคลใดโดยเฉพาะ ทั้งมิไดเปนบทบัญญัติที่เปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคล
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมแตอยางใด
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา มาตรา ๕๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
และมาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ แห ง ประมวลกฎหมายแพง และพาณิ ช ย ไม ขั ด หรือ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายจิระ บุญพจนสุนทร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๗/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลจังหวัดราชบุรีสงคําโตแยงของจําเลยในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๒๙๓/๒๕๔๕ ขอใหศ าล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินโจทกฟองตอศาลจังหวัดราชบุรี ใหบริษัท แบงกอก
สกรีน โปรดักซ จํากัด ที่ ๑ นายมานพ ทักษิณะมณี ที่ ๒ นายไพโรจน ทักษิณะมณี ที่ ๓ และ
นายชัยวัฒน เซี่ยงจง ที่ ๔ จําเลย รวมกันชําระหนี้ตามมูลหนี้เงินกู สัญญาขาย ลดเช็ค ตั๋วสัญญาใชเงิน
ค้ําประกัน และจํานอง จํานวน ๕๔,๑๕๓,๓๙๒.๓๕ บาท พรอมดอกเบี้ย ตามคดีแพงหมายเลขดําที่
๒๙๓/๒๕๔๕ โดยกลาวในฟองวาเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ไดมีคําสั่งโดยอาศัย อํานาจตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงิน ทุน ธุรกิ จหลักทรัพย ธุรกิ จ
เครดิตฟองซิเอร ใหบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด ระงับการดําเนินกิจการและใหองคการเพื่อการ
ปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) นําทรัพยสินของบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด ออกขายแลว
ดําเนิน การชําระบัญชีของบริษัทเงิน ทุน คาเธยทรัสต จํากัด ตามพระราชกําหนดการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒
โจทก ไ ด รั บ โอนทรั พ ย สิ น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น คาเธ ย ท รั ส ต จํ า กั ด มาเป น ของโจทก โ ดยถู ก ต อ ง
ตามกฎหมาย ดังนั้น จึงทําใหโจทกไดรับมาซึ่งสิทธิเรียกรองของบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด
ที่มี ต อ จํ า เลยทั้ ง สี่ โจทก ไ ด ติ ด ตอ ทวงถามไปยั ง จํ า เลยทั้ ง สี่ ใ ห ชํ าระหนี้ ห ลายครั้ ง แตจํ า เลยทั้ ง สี่
ก็เพิกเฉย โจทกจึงไดมอบหมายใหทนายความมีหนังสือทวงถาม และแจงบังคับจํานองไปยังจําเลยทั้งสี่
เพื่อใหชําระหนี้ จําเลย ทั้งสี่ยังคงเพิกเฉย
จําเลยทั้งสี่ยื่น คําใหการปฏิเสธฟองโจทกและตอสูวา เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่ผานมา
ประเทศไทยประสบปญหาวิก ฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ทําใหไ มมีการชําระหนี้ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ เปนเหตุใหจําเลยไมไดตกเปนผูผิดนัด
และหลุดพนจากการชําระหนี้ มีความชอบธรรมที่จะไดรับการรับรองและคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
และตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นอกจากนั้นจําเลยยังโตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ จําเลยทั้งสี่
ไดยื่นคํารองตอศาลจังหวัดราชบุรี จํานวน ๒ คํารอง คือ
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คํารองที่หนึ่ง โตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผล
ใชบังคับ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีผลทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพ หรือสิทธิเรียกรองในคดีที่รัฐ
หรือกองทุน เพื่อ การฟน ฟูและพั ฒนาระบบสถาบัน การเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ถื อหุน เกิ น
รอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด ตองโอนเขา บสท. ตามพระราชกําหนด ฯ มาตรา ๓๐ สวนสินทรัพย
ดอยคุณภาพอื่น ๆ ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ ไมไดถือหุนเกินรอยละ ๕๐ จะโอนเขา บสท.
ไดตองมีคุณสมบัติตามพระราชกํา หนด ฯ มาตรา ๓๑ หนี้ดอ ยคุณภาพที่อยูใ นกลุมบริษัทเงิน ทุ น
๕๖ แหง ที่ถูกปดกิจการ ซึ่งรัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ ถือหุนอยูเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด
ก็อยูในบังคับของมาตรา ๓๐ ตลอดไป แตหนี้ดอยคุณภาพที่มีสถานภาพเชนเดียวกับหนี้ดอยคุณภาพ
ที่ถูกโอนสิทธิเรียกรองไปยังกองทุนตางชาติ ในราคารอยละ ๒๐ ของตน เงิน ตามพระราชกําหนด
การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ฯ มีผลทําใหลูกหนี้เสียสิทธิเขา บสท. เปนการเลือกปฏิบัติ ขัดตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมีผลทําใหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๗
ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน และรับรองสิทธิ
สวนบุคคลใหมีความเทาเทียมกัน ในทางกฎหมาย ไมสามารถบังคับใชได ดังนั้น หนี้ดอยคุณภาพ
ในคดีนี้และหนี้อื่น ๆ ทั้งประเทศตองโอนเขา บสท. ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสิน ทรัพยไทย ฯ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ เปน
บทบัญ ญัติ แ หง กฎหมายที่ อ อกโดยยกเว น รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ ซึ่ง เปน การจํา กัด สิ ทธิ บุค คล
ตามกฎหมายและขัดตอสิทธิขั้นพื้น ฐานที่บุคคลไดรับเทาเทียมกันในทางกฎหมายจะเลือกปฏิบัติมิได
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ดังนั้นมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ
จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘
อัน เปน หลักมนุษยธรรม และเปน หลักสากลที่รองรับสิทธิบุคคล ตองดวยบทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๖ ไมมี ผลบัง คับ ใช ได จึงขอใหศ าลสงคํ าโตแ ยงให ศ าลรั ฐ ธรรมนูญพิ จารณาวินิจ ฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยง
กับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
คํารอ งที่ส อง โต แ ยง วา หนี้ ใ นคดีนี้ก อขึ้น ครั้ง แรก ก อ นป พ.ศ. ๒๕๔๐ และภายหลั ง
กอหนี้ขึ้ น แลว ไดมี พฤติก ารณอัน เปน เหตุสุดวิ สัย ทําใหจํ าเลยกลายเปน พน วิสัยที่จ ะชําระหนี้ไ ด
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รัฐ บาลเรีย กวา เปน วิ กฤตเศรษฐกิ จอย างร ายแรง ซึ่ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญได มีคํ า วินิ จ ฉัย ที่ ๑/๒๕๔๑
วาวิกฤตเศรษฐกิจอยางรายแรงดังกลาว ไดเปน ที่ประจักษแ กบุคคลทั่วไป จึงไมตองสืบพยานและ
ไมส ามารถตอ รองใหเห็ น เปน อย างอื่ น ซึ่ งมีผ ลผู กพั น ศาลยุ ติธ รรม คณะรั ฐ มนตรี รัฐ สภา และ
หนวยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญ สงผลกระทบทําใหเจาหนี้ คือธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ
สุดวิสัยที่จะเพิ่มทุนได ตองขอใหธนาคารหรือสถาบันการเงินตางประเทศเขามาเพิ่มทุน ผูถือหุนเดิม
(ธนาคาร) เหลือหุนเพียงรอยละ ๖ ธนาคารพาณิชยดังกลาวก็ตกเปนของตางชาติ และธนาคารที่สุดวิสัย
จะเพิ่ม ทุน ต องถูก ถอนใบอนุญาต ปด กิจการไป ๕ ธนาคาร บริษั ทเงิน ทุ น ที่สุด วิสัยจะเพิ่ม ทุ น
ตอ งถู ก ถอนใบอนุ ญ าต ป ด กิ จ การไปจํ า นวน ๕๖ บริ ษั ท ส ง ผลกระทบทํ า ให ท รัพ ย สิ น มี ร าคา
ตกต่ําลงกวามูลคาที่แทจริงรอยละ ๖๐ ถึง ๗๐ สงผลกระทบตอคาเงินบาทซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากอัตรา
๒๕ บาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ เปน ๔๐ กวาบาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ รวมทั้งสงผลกระทบตอจําเลย
ซึ่งเปนลูกหนี้กลายเปนบุคคลสุดวิสัยที่จะชําระหนี้ได ทําใหจําเลยไดรับความคุมครองสิทธิไมตกเปน
ผูผิดนัด และใหพักหนี้ชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๘ มาตรา ๑๕๐
มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ และมีสิทธิที่จะไดรับการพักหนี้ชั่วคราวจนกวาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
หรือพฤติการณอันเปนเหตุสุดวิสัยจบสิ้น หรือจนกวา คาเงินบาทกลับมาอยูที่เดิม (จํานวน ๒๕ บาท
ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ) ประกอบกับสิทธิที่จะถือวาจําเลยมิไดผิดนัดชําระหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๒๐๕ สิทธิที่จะไดรับการพักหนี้ชั่วคราว โดยถือวาหลุดพนจากการชําระหนี้
ชั่วคราว ตามมาตรา ๒๑๙ เปน สิทธิขั้นพื้นฐานอันชอบธรรมที่มิไดละเมิดสิทธิของโจทก เพราะมี
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ไดรับรองไว
อยางชัดเจน การที่โจทกฟองจําเลยใหชําระหนี้ใ นคดีนี้ จึงเปนการฟอง การพิจารณา การพิพากษา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ซึ่ง เป น การใชสิ ทธิ ที่ขั ดต อ รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔
มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ และตกเปนโมฆะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
จึงขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงกับรัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม
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ศาลจังหวัดราชบุรีเห็นวา เปนกรณีที่คูความโตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับ
บทบัญญัตินั้น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ จึงใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวและสง
ความเห็ น ของจํ าเลยทั้ง สี่ไ ปยัง สํา นัก งานศาลยุ ติธ รรมเพื่ อดํ าเนิน การส ง ไปตามทางการ เพื่ อศาล
รัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัยตอไป และสํานักงานศาลยุติธรรมไดสงคํารองที่เปนความเห็นของ
จําเลยทั้งสี่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ โดยสรุปวา คํารอง
ดังกลาวมีประเด็นที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ดังนี้
๑. พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิช ย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
หรือไม
ความละเอียดของคําฟอง คําใหการและคํารองของจําเลยทั้งสี่ ปรากฏตามคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ (คําวินิจฉัยกลาง) แลว
สําหรับปญหาขอ ๑ ที่วา “พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม” ปญหานี้ ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัย
ที่ ๘๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ แลววา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือ แยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ จึงไมตองวินิจฉัยประเด็น
ดังกลาวซ้ําอีก
คงเหลือป ญหาขอ ๒ ที่วา “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือ แยงต อรัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม”
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
“มาตรา ๓ อํานาจอธิ ปไตยเปน ของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริ ยผูทรงเปน ประมุ ข
ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

“มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมตอ บุคคลเพราะเหตุแ หงความแตกตางในเรื่องถิ่น กําเนิ ด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น ทางการเมืองอัน ไมขั ดตอบทบัญญัติแ ห ง
รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
“มาตรา ๕๕ เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง
หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงที่มีเขตอํานาจได
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้”
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“มาตรา ๑๙๔ ดวยอํานาจแหงมูลหนี้ เจาหนี้ยอมมีสิทธิจะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ได อนึ่ง
การชําระหนี้ดวยงดเวนการอันใดอันหนึ่งก็ยอมมีได”
“มาตรา ๒๐๔ ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลว และภายหลังแตนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้แลว
ลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ไซร ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว
ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวัน แหงปฏิทิน และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนดไซร
ทานวาลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชบังคับแกกรณีที่ตองบอกกลาว
ลวงหนากอนการชําระหนี้ ซึ่งไดกําหนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว”
พิเคราะหแ ลว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ บัญญัติถึงการที่บุคคล
จะใชสิทธิฟองรองยังโรงศาล ผูนั้นตองเปนผูถูกโตแยงสิทธิกอน เชนลูกหนี้ไมยอมชําระหนี้เมื่อมีหนาที่
ตองชําระ หรือเปนกรณีที่จําเปนตองใชสิทธิทางศาลเชนกรณีทายาทขอเปน ผูจัดการมรดกของผูตาย
เปน ตน สวนประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๑๙๔ เป น เรื่องของผูอยูใ นฐานะเจาหนี้
ยอ มมี สิ ทธิ จ ะเรีย กให ผู อยู ใ นฐานะลูก หนี้ ก ระทํ าการชํ าระหนี้ ได การชํ าระหนี้ ต ามมาตรา ๑๙๔
อาจเป น ดว ยงดเว น การอั น ใดอั น หนึ่ ง ก็ไ ด เช น มี ข อตกลงกั น วา จะไม ทํ าการค า สิน ค า ประเภทใด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

ในถนนใดเพื่อแขงขัน กัน เปนตน และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๔ เปนกรณี
บัญญัติถึงการผิดนัดของลูกหนี้เกิดขึ้นไดอยางไร เมื่อลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดแลว ลูกหนี้จะตองรับผิดสูงขึ้น
กวาปกติ เชนตองเสียดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๒๔
เปนตน บทบัญญัติทั้งสามมาตราที่ยกเปนประเด็นดังกลาว ใชบังคับแกบุคคลผูอยูในสถานะอยางเดียวกัน
โดยเสมอกัน จึงไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ ระบุถึงอํานาจ
อธิปไตยเป น ของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูท รงเปน ประมุขทรงใช อํานาจนั้น ทางรัฐ สภา
คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หาไดมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับประมวลกฎหมาย
วิธี พิจ ารณาความแพ ง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพง และพาณิช ย มาตรา ๑๙๔ และ
มาตรา ๒๐๔ แตอยางใด จึงไมมีกรณีขัดหรือแยงตอกัน
อาศัยเหตุดังไดพิจารณามา จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕
และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
นายจิระ บุญพจนสุนทร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายจุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๗/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลจังหวัดราชบุรีสงคําโตแยงของจําเลย (บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด กับพวก
รวม ๔ คน) ในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๒๙๓/๒๕๔๕ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณีพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐)
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง ขออางของทุกฝายปรากฏในคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
พิเคราะหแลว มีประเด็นตามคํารองของผูรองทั้งสี่ดังนี้คือ
๑. พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม
สําหรับประเด็นขอ ๑ ไดมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๔๗ วินิจฉัยเปน บรรทัดฐานไววา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ มิไดขัดหรือ แยงตอ รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ทํา ใหมีผลผูกพัน คดีของผูรองทั้งสี่ดว ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ โจทกจึงมีอํานาจฟองผูรองทั้งสี่ไดโดยชอบ แมวาโจทกจะมิใชเจาหนี้
หรือคูสัญญาเดิมของผูรองทั้งสี่ก็ตาม
ส ว นประเด็ น ข อ ๒ เห็ น ว า ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง มาตรา ๕๕
เปนบทบัญญัติที่วางหลักทั่วไปวา กรณีเชนไรจึงจะสามารถนําคดีขึ้นสูศาลได ซึ่งไดแกเมื่อมีขอโตแยง
เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลตามกฎหมาย หรือเมื่อบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาลในกรณี
ที่มีกฎหมายกําหนดไว สวนประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔
เปนบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของเจาหนี้ในอันที่จะไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระแลว

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

และลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัด บทบัญญัติทั้งสามมาตราดังกลาวมิไดมีขอความตอนใดที่มีลักษณะเปนการ
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผูรองทั้งสี่ (ลูกหนี้) หรือทําใหผูรองทั้งสี่เสียเปรียบในเชิงคดีหรือจะตองแพคดี
สถานเดียว แมวาโจทกจะมีอํานาจฟองผูรองทั้งสี่ก็ตาม ผูรองทั้งสี่ยังสามารถตอสูคดีปฏิเสธขอเท็จจริง
ตามคําฟองหรือขออางของโจทกวามิไดเปนไปตามหลักเกณฑของบทบัญญัติทั้งสามมาตราดังกลาวได
ซึ่งอยูในอํานาจของศาลยุติธรรมจะเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาเหลานั้น ดังนั้นเมื่อโจทกมีอํานาจฟอง
ผูรองทั้งสี่ไดโดยชอบตามที่กลาวในการวินิจฉัยประเด็นขอ ๑ แลว คําโตแยงของผูรองทั้งสี่ในประเด็น
ขอ ๒ จึงถือไดวาไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคสอง
อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง ที่ ก ล า วมา จึ ง วิ นิ จ ฉั ย ว า พระราชกํ า หนดบรรษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย ไ ทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ สวนคําขอในประเด็นอื่นใหยก
นายจุมพล ณ สงขลา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๗/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลจังหวัดราชบุรีสงคําโตแยงของจําเลย (บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด กับพวก
รวม ๔ ราย) ในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๒๙๓/๒๕๔๕ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณีพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐)
สรุปขอเท็จจริง
สํานั กงานศาลยุ ติธ รรมสง สําเนาคําฟ อง สํ าเนาคํ าให การจํา เลย สํา เนาคํา รองของจํา เลย
และสําเนารายงานกระบวนพิจารณาของศาลจังหวัดราชบุรี เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ สรุปไดดังนี้
บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน เปนโจทกยื่นฟองบริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ
จํากัด เปนจําเลยที่ ๑ นายมานพ ทักษิณะมณี เปนจําเลยที่ ๒ นายไพโรจน ทักษิณะมณี เปนจําเลยที่ ๓
และนายชัยวัฒน เซี่ยงจง เปน จําเลยที่ ๔ ตอ ศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มีน าคม ๒๕๔๕
ในความผิดฐาน ผิดสัญญากูเงิน ขายลดเช็ค ตั๋วสัญญาใชเงิน บังคับจํานองและค้ําประกัน ขอใหศาล
พิจารณาพิพากษาและบังคับใหจําเลยทั้งสี่รวมกันชําระหนี้แกโจทกเปนเงินจํานวน ๕๔,๑๕๓,๓๙๒.๓๕ บาท
พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๒๕ ตอป จากตนเงินจํานวน ๒๔,๙๕๓,๑๐๙.๑๖ บาท นับถัดจาก
วัน ฟอ งเปน ตน ไปจนกวาจะชําระเสร็ จสิ้น หากจํา เลยทั้ งสี่ไ มชําระเงิน ใหโ จทกห รือชํ าระไมครบ
ใหยึดทรัพยจํานองพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน รวมทั้งใหยึดและหรืออายัดทรัพยสินอื่น ๆ ของจําเลยทั้งสี่
ออกขายทอดตลาด เพื่อนําเงินมาชําระหนี้แกโจทกจนครบถวน
บรรษัทบริหารสิน ทรัพยสถาบัน การเงิน (โจทก) เปน นิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้น โดยพระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ มีวัตถุประสงคหลักในการประกอบธุรกิจ
รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยทุกประเภทของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
ตามคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยนั้นเพื่อนําบริหาร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

และจําหนายจายโอนตอไปและประกอบธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพที่มีการคางชําระ
ดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไปของสถาบันการเงินอื่นที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว าด ว ยธนาคารแหง ประเทศไทย เขา ถื อหุ น และมี อํ านาจในการจั ด การ และบริ ษั ท
แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด (จําเลยที่ ๑) เปนลูกคาของบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด
นายมานพ ทักษิณะมณี (จําเลยที่ ๒) นายไพโรจน ทักษิณะมณี (จําเลยที่ ๓) และนายชัยวัฒน
เซี่ยงจง (จําเลยที่ ๔) ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อเปนการประกันหนี้
ตอมาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง อาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจเงิน ทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ไดมีคําสั่งใหบริษัท
เงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด ระงับการดําเนินกิจการ และใหองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
(ปรส.) นําทรั พยสิน ของบริษัท ฯ ออกขายแล วดําเนิน การชําระบัญชี ของบริษัท ฯ ตามพระราช
กําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และหลังจากนั้น
โจทกไดรับโอนทรัพยสินของบริษัท ฯ มาเปนของโจทกโดยถูกตองตามกฎหมาย ทําใหโจทกไดรับมา
ซึ่งสิทธิเรียกรองของบริษัท ฯ ที่มีตอจําเลยทั้งสี่ โดยถือวาจําเลยทั้งสี่รูถึงการโอนสิทธิเรียกรองโดย
ไมจําเปนตองบอกกลาว ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ ทวิ แหงพระราชกําหนดการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
หลังจากไดรับโอนทรัพยสินดังกลาวแลว โจทกไดติดตอทวงถามไปยังจําเลยทั้งสี่หลายครั้ง
แตจําเลยทั้งสี่เพิกเฉย โจทกจึงไดม อบหมายใหทนายความมีหนังสือทวงถาม และแจงบังคับจํานอง
ไปยังจําเลยทั้งสี่เพื่อใหชําระหนี้ เมื่อครบกําหนดใหชําระหนี้ตามหนังสือทวงถามแลว จําเลยทั้งสี่
ก็มิไดชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นไป
จําเลยทั้งสี่ยื่น คําใหการตอศาลจังหวัดราชบุรี ปฏิเสธฟองของโจทกและคูตอสูวาเนื่องจาก
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ทําใหไมมีการ
ชําระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ เปน เหตุใหจําเลย
ไมได ตกเป น ผูผิ ดนัด และหลุด พน จากการชํา ระหนี้ มี ความชอบธรรมที่จะไดรับ การรับรองและ
คุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญและตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นอกจากนั้นจําเลยยังโตแยงวา
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐
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จําเลยทั้งสี่ยื่นคํารองตอศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ จํานวน ๒ คํารอง คือ
คํารองที่หนึ่ง โตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ใชบังคับ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีผลทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพ หรือสิทธิเรียกรองในคดีที่รัฐ หรือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ถือหุนเกินรอยละ ๕๐
ของหุนทั้งหมด ตองโอนเขา บสท. ตามพระราชกําหนด ฯ มาตรา ๓๐ สวนสินทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ
ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ ไมไดถือหุนเกินรอยละ ๕๐ จะโอนเขา บสท. ไดตองมีคุณสมบัติ
ตามพระราชกําหนด ฯ มาตรา ๓๑ หนี้ดอยคุณภาพที่อยูในกลุมบริษัทเงินทุน ๕๖ แหง ที่ถูกปดกิจการ
ซึ่ง รั ฐ หรื อ กองทุ น เพื่ อ การฟ น ฟู ฯ ถื อ หุ น อยู เ กิ น ร อ ยละ ๕๐ ของหุ น ทั้ ง หมดก็ อ ยูใ นบั งคั บ ของ
มาตรา ๓๐ แตหนี้ดอยคุณภาพที่มีสถานภาพเชนเดียวกันถูกโอนสิทธิเรียกรองไปยังกองทุนตางชาติ
ในราคารอยละ ๒๐ ของตนเงิน ตามพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ฯ มีผลทําให
ลูกหนี้เ สีย สิทธิ เข า บสท. เป น การเลือ กปฏิ บัติ ขัด ตอรั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมีผ ลทํ าให
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ซึ่งเปน
บทบัญญัติวาดวยการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน และรับรองสิทธิสวนบุคคลใหมีความเทาเทียมกันในทาง
กฎหมาย ไมสามารถบังคับใชได
มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่ออกหรือยกเวน รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิบุคคลตามกฎหมายและขัดตอสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่บุคคลไดรับเทาเทียมกันในทางกฎหมายจะเลือกปฏิบัติมิได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ดังนั้นมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑
ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ อันเปน หลักมนุษยธรรม
และเปนหลักสากลที่รองรับสิทธิบุคคล ตองดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ไมมีผลบังคับใชได
จึงขอใหศ าลสงคํ าโตแ ยง ใหศ าลรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชกํ าหนดบรรษัท บริ หาร
สินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
คํารองที่ส อง โตแ ยงวา หนี้ใ นคดีนี้ก อขึ้น ครั้งแรก กอ นป พ.ศ. ๒๕๔๐ และภายหลั ง
กอหนี้แลว ไดมีพฤติการณอันเปนเหตุสุดวิสัย ทําใหจําเลยกลายเปนพนวิสัยที่จะชําระหนี้ได รัฐบาล
เรียกวาเปน วิกฤตการณทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ซึ่งศาลรัฐ ธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๔๑
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วา วิกฤตเศรษฐกิจอยางรายแรงดังกลาว ไดเปน ประจักษแ กบุคคลทั่วไป จึงไมตองสืบพยานและ
ไมส ามารถตอ รองใหเห็ น เปน อย างอื่ น ซึ่ งมีผ ลผู กพั น ศาลยุ ติธ รรม คณะรั ฐ มนตรี รัฐ สภา และ
หนวยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญ สงผลกระทบทําใหเจาหนี้ คือธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ
สุดวิสัยที่จะเพิ่มทุนได ตองขอใหธนาคารหรือสถาบันการเงินตางประเทศเขามาเพิ่มทุน ผูถือหุนเดิม
(ธนาคาร) เหลือหุนเพียงรอยละ ๖ ธนาคารพาณิชยดังกลาวก็ตกเปนของตางชาติ และธนาคารที่สุดวิสัย
ที่จะเพิ่มทุนไดก็ตองถูกถอนใบอนุญาต ปดกิจการไป ๕ ธนาคาร บริษัทเงินทุนที่สุดวิสัยจะเพิ่มทุน
ตอ งถู ก ถอนใบอนุ ญ าต ป ด กิ จ การไปจํ า นวน ๕๖ บริ ษั ท ส ง ผลกระทบทํ า ให ท รัพ ย สิ น มี ร าคา
ตกต่ําลงกวามูลคาที่แทจริงรอยละ ๖๐ ถึง ๗๐ สงผลกระทบตอคาเงินบาทซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากอัตรา
๒๕ บาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ เปน ๔๐ กวาบาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ รวมทั้งสงผลกระทบตอจําเลย
ซึ่งเปนลูกหนี้ กลายเปนบุคคลสุดวิสัยที่จะชําระหนี้ได ทําใหจําเลยไดรับความคุมครองสิทธิไมตกเปน
ผูผิดนัด และใหพักหนี้ชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๘ มาตรา ๑๕๐
มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ และมีสิทธิที่จะไดรับการพักหนี้ชั่วคราวจนกวาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
หรือพฤติการณอันเปนเหตุสุดวิสัยจบสิ้น หรือจนกวาคาเงินบาทกลับมาอยูที่เดิม (จํานวน ๒๕ บาท
ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ) ประกอบกับสิทธิที่จะถือวาจําเลยมิไดผิดนัดชําระหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๒๐๕ สิทธิที่จะไดรับการพักหนี้ชั่วคราว โดยถือวาหลุดพนจากการชําระหนี้
ชั่วคราว ตามมาตรา ๒๑๙ เปน สิทธิขั้นพื้นฐานอันชอบธรรมที่มิไดละเมิดสิทธิของโจทก เพราะมี
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ไดรับรองไว
อยางชัดเจน
ดังนั้น การที่โจทกฟองจําเลยใหชําระหนี้ในคดีนี้ จึงเปนการฟอง การพิจารณา การพิพากษา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
มาตรา ๑๙๔ ซึ่งเปนการใชสิทธิที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ และตกเปนโมฆะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
หรือไม
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ศาลจังหวัดราชบุรี พิเคราะหเห็น วา เปน กรณีที่คูความโตแ ยงวา บทบัญญัติแ หงกฎหมาย
ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญตองดวยบทบัญญัติม าตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติน้ัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ จึงใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว
ชั่วคราวและสงความเห็นของจําเลยทั้งสี่ไปยังสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อดําเนินการสงไปตามทางการ
เพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัยตอไป
สํานักงานศาลยุติธรรมสงคํารองที่เปนความเห็นของจําเลยทั้งสี่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ โดยสรุปวา คํารองดังกลาวมีประเด็นที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย ดังนี้
๖.๑ พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
๖.๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
หรือไม
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓ บัญญัติวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข
ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมตอ บุคคลเพราะเหตุแ หงความแตกตางในเรื่องถิ่น กําเนิ ด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น ทางการเมืองอัน ไมขั ดตอบทบัญญัติแ ห ง
รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๕๕ บัญญัติวา “เมื่อมีขอโตแ ยงเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตาม
กฎหมายแพง หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพง
ที่มีเขตอํานาจไดตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้”
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ บั ญ ญั ติ ว า “ด ว ยอํ า นาจแห ง มู ล หนี้ เจ า หนี้ ย อ มมี สิ ท ธิ จ ะเรี ย กให ลู ก หนี้
ชําระหนี้ได อนึ่งการชําระหนี้ดวยงดเวนการอันใดอันหนึ่งก็ยอมมีได”
มาตรา ๒๐๔ บัญญัติวา “ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลว และภายหลังแตนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือน
ลูกหนี้แลว ลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ไซร ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว
ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวัน แหงปฏิทิน และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนดไซร
ลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ใหใชบังคับแกกรณีที่ตองบอกกลาวลวงหนา
กอนการชําระหนี้ ซึ่งไดกาํ หนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว”
ประเด็นการวินิจฉัย
๑. พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
๒. ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
หรือไม
ขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ตองวินิจฉัย
๑. ความเปนมากอนตราพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
กอนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ อัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกูในประเทศไทย
สูงกวาตางประเทศมาก รวมทั้งมีโครงการกอสรางอสังหาริมทรัพยจํานวนมาก สถาบันการเงินตาง ๆ
รวมทั้งผูประกอบการในประเทศไทยไดกูเงินจากตางประเทศเพื่อนํามาดําเนินการ เมื่อมีการประกาศ
ลอยตัวคาเงินบาท ทําใหอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินไทยกับดอลลารสหรัฐแตกตางกันมากมีผลกระทบ
ทําใหเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอยางรายแรง ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ และสงผลใหสถาบันการเงินมีความ
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ออ นแอ สถาบัน การเงิน ถูกระงับการดํา เนิน กิจการ จํานวน ๕๖ แหง โดยคําสั่งรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง รัฐจึงตองเขาทําการแกไข โดยการตราพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๐ จัดตั้งองคกรของรัฐ เรียกวา “องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน” (ปรส.)
เพื่อดําเนินการกับบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ถูกระงับกิจการตามคําสั่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังดังกลาว และตราพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
จัดตั้ง “บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน” (บบส.) (ซึ่งเปนโจทกในคดีนี้) เพื่อประกอบธุรกิจ
รับซื้อ หรือรั บโอนสิน ทรัพยทุ กประเภทของบริษัทเงิน ทุน และบริษัท เงิน ทุ น หลั กทรัพ ยที่ถูก ระงั บ
การดําเนินกิจการตามคําสั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย
นั้นเพื่อนํามาบริหารและจําหนายจายโอนตอไป แตปรากฏวาสถาบันการเงินยังมีหนี้ดอยคุณภาพอยูอีก
เปน จํา นวนมาก รัฐ จึงไดต ราพระราชกํา หนดบริ ษัทบริห ารสิน ทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อ รับโอน
สินทรัพยของสถาบันการเงินไปใหบริษัทบริหารสินทรัพยดําเนินการ เพื่อใหสถาบันการเงินเหลานั้น
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงินและบริหารสินทรัพยที่อยูในสภาพดี ซึ่งปจจุบันมีธนาคารที่โอน
หนี้ดอยคุณ ภาพไปใหบริษัทบริหารสิน ทรัพยแลว คือ ธนาคารกรุงไทย โอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
ไปใหบริษัทบริหารสินทรัพยสุขุมวิท ธนาคารนครหลวงไทย โอนสินทรัพยดอยคุณภาพไปใหบริษัท
บริหารสินทรัพยเพชรบุรี ธนาคารทหารไทย โอนสินทรัพยดอยคุณภาพไปใหบริษัทบริหารสินทรัพย
พญาไท ตอมา รั ฐบาลไดต ราพระราชกําหนดบริษัท บริหารสิน ทรัพย ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ จัดตั้ ง
“บรรษัทบริหารสิน ทรัพ ยไ ทย” (บสท.) มี ฐ านะเปน หนวยงานของรัฐ ที่ ไม เปน สวนราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินและบริหารสินทรัพย มีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน ที่
๘ มิถุนายน ๒๕๔๔) มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔
๒. พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
คําวา “สิน ทรัพย” หมายความวา สิทธิเรียกรองของสถาบัน การเงิน ที่มีตอลูกหนี้ของตน
ในมูลหนี้อันเกิดจากการใหสินเชื่อ การใหกูยืมเงิน หรือการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน และ
สิทธิเรียกรองในลักษณะดังกลาวที่บริษัทบริหารสินทรัพยรับโอนมาจากสถาบันการเงินตามกฎหมาย
วาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย
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คําวา “สินทรัพยดอยคุณภาพ” หมายความวา สินทรัพยที่มีลักษณะเปนสินทรัพยไมมีราคา
หรือ เรี ยกคื น ไมได หรือ เป น สิน ทรั พยที่ สงสัยว าจะไม มีร าคาหรื อเรี ยกคืน ไมไ ดตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย และกฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
๓. หนังสือของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ที่ บสท.ฝกน. ๕๓๓/๒๕๔๗ ลงวัน ที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๔๗ ซึ่งตอบขอหารือเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ตามหนังสือ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ศร ๐๐๐๕.๔/๘๑๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗
(๑) เหตุ ผ ลที่ พ ระราชกํ า หนดบรรษั ท บริห ารสิ น ทรั พ ยไ ทย พ.ศ. ๒๕๔๔ กํ าหนดให
สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสิน ทรัพย ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง
โอนสินทรัพยที่จัดชั้นเปนสินทรัพยดอ ยคุณภาพใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) เนื่องจาก
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยไดประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรง
ทั้งวิกฤตทางการเงินในป พ.ศ. ๒๕๔๐ การเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของสถาบันการเงินและภาคธุรกิจตอเนื่องเปนลูกโซ ทําใหลูกหนี้ของสถาบันการเงิน
ไม ส ามารถชํ า ระสิ น เชื่ อ ที่ ต นมี กั บ สถาบั น การเงิ น ได และสิ น เชื่ อ เหล า นี้ ไ ด ก ลายเป น สิ น เชื่ อ ที่
ไมกอใหเกิดรายไดแกสถาบันการเงินเปนจํานวนมาก สถาบันการเงินมีภาระตองดํารงเงินกองทุนหรือ
ดํารงเงินสดสํารองตามกฎหมายในจํานวนสูง และตนทุนการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งระมัดระวัง
ในการปลอยสินเชื่อเปน พิเศษสงผลใหภาคธุรกิจขาดสภาพคลองและไมสามารถดําเนิน การตอไปได
ตามปกติ ซึ่งเปนปญหาที่เรื้อรังและตองรีบแกไข หากปลอยเวลาใหเนิ่นชาตอไปฐานะของสถาบันการเงิน
ที่เกี่ยวของจะเกิดปญหาอยางรุนแรงและกระทบตอการฟนฟูเศรษฐกิจตอไปได เปนการสมควรที่จะเรง
แกปญหาเพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศดวยการจัดตั้ง บสท. ขึ้น เพื่อใหเปน
หนวยงานของรัฐที่จะทําหนาที่แกไขปญหาการคางชําระหนี้ของลูกหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐและ
เอกชนใหเปนไปอยางรวดเร็ว และเปนไปในทางเดียวกัน ดวยการรับโอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพย
ดอยคุณภาพมาจากสถาบัน การเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย เพื่อนํามาบริหารจัดการตามวิธีการ
ที่กําหนดไว ทั้งนี้ จะตองพยายามใหลูกหนี้รับโอนมาอยูในฐานะที่สามารถชําระหนี้ที่คางชําระได
และใหลู กหนี้นั้น สามารถดําเนิ น กิจการของตนตอไปไดอยา งมีประสิทธิภาพ และทําให สิน เชื่อ ที่

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

ไมกอ ใหเกิ ดรายไดห มดสิ้ น ลงหรือเหลือน อยที่ สุด ในขณะเดี ยวกั น ไมก อ ให เกิดความเสียหายแก
สถาบันการเงินจนไมสามารถดําเนินกิจการตอไปไดอันจะเปนการสรางเสถียรภาพใหแกเศรษฐกิจและ
ระบบสถาบันการเงินโดยรวม
(๒) สําหรับการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บสท. ที่ตองกําหนดเงื่อนเวลา ณ วัน ที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เนื่องจาก
บสท. ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อใหเปนหนวยงานของรัฐที่จะทําหนาที่แกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพ
เฉพาะถึงชวงวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรงในครั้งที่ผานมา ซึ่งเปน ปญหาเรื้อรังและตองรีบแกไข
เนื่องจากในขณะที่ทําการยกรางกฎหมายนั้น หากไมจํากัดเงื่อนเวลา ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
อาจทําใหระบบสถาบันการเงินเกิดปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพเทียม เนื่องจากลูกหนี้ที่ยังมีศักยภาพ
ในการชําระหนี้ได อาจหยุดการชําระหนี้เพื่อใหหนี้ของตนกลายเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่สามารถ
โอนมายัง บสท. ได อันจะยิ่งทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพในระบบสถาบันการเงินมีปริมาณที่มากขึ้น
กวาเดิม ไมตรงตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง บสท. และสิน ทรัพยดอยคุณภาพที่โอนมายัง บสท.
ไมใชสินทรัพยดอยคุณภาพที่แทจริง
(๓) เหตุ ผ ลที่พ ระราชกํา หนดบรรษั ทบริห ารสิน ทรัพ ยไ ทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
กําหนดลักษณะของสินทรัพยตามอนุมาตรา (๑) (๒) (๓) และ (๔) เนื่องจาก
บรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทยเปน หนวยงานของรัฐ ที่ จัดตั้งขึ้น โดยเงิน ซึ่งมาจากภาษีอากร
ของประชาชน แนวคิดในเรื่องการแกไขปญหาสิน ทรัพยดอยคุณภาพจะมุงเนนไปที่สถาบัน การเงิน
หรือบริษัทสินทรัพยของรัฐเปนหลัก เนื่องจากการที่จะโอนสินทรัพยดอยคุณภาพซึ่งเปนสินทรัพยของ
เอกชนมาเปนของรัฐนั้น เปนการกระทบถึงสิทธิของเอกชน สมควรที่จะตองใหเอกชนใหความยินยอม
หรื อ ตกลงด ว ย รั ฐ ไม ส ามารถกํ าหนดให ส ถาบั น การเงิ น หรือ บริษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย ของเอกชน
โอนสินทรัพยใหแก บสท. ทุกรายหรือทั้งหมดได แตหากเอกชนรายใดสมัครใจโอนใหแก บสท.
ก็ใหแจงความจํานงในการโอนดังกลาว ดังนั้น สําหรับในเรื่องการแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพ
ของสถาบั น การเงิน หรื อ บริ ษัท บริห ารสิน ทรัพ ยข องเอกชน ควรกระทํา เฉพาะกรณี ที่จํ า เป น และ
เหมาะสมเทานั้น จึงเห็น ควรกําหนดเงื่อนไขตามอนุม าตรา (๑) ถึง (๔) เพื่อใหรัฐมีตนทุนในการ
ดําเนินการใหนอยที่สุดโดยกอใหเกิดประโยชนมากที่สุด ทั้งที่มีเหตุผลในแตละอนุมาตรา ดังนี้
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๑. อนุมาตรา ๑ เนื่องจาก กรณีการรับโอนสิน ทรัพยดอยคุณภาพที่ไมมีหลักประกันจาก
สถาบัน การเงินหรือบริษัทบริหารสิน ทรัพยของเอกชนมายัง บสท. ตองแบกรับภาระเสี่ยงจากการ
ขาดทุนมากเกินไป ซึ่งจะกระทบถึงเงินภาษีอากรของประชาชนและเกิดความเสียหายตอรัฐ โดยไมเปน
การสมควร การปลอยใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชนตาง ๆ ที่สามารถแกไข
ปญหาสิ น ทรัพ ยดอยคุณภาพสวนนี้ กัน เอง นา จะเหมาะสมและเปน ประโยชนตอรัฐ และส วนรวม
มากกวา
๒. อนุ ม าตรา ๒ เนื่อ งจากในช ว งระยะเวลาที่ ผา นมาการเจรจาปรั บ โครงสร า งหนี้ กั บ
สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยเอกชนในสวนที่มีเจาหนี้มากกวาหนึ่งรายมักประสบปญหา
ไมไดข อยุติใ นการเจรจา เนื่องจากแตล ะสถาบัน การเงิน หรือบริ ษัทบริ หารสิ น ทรัพ ยมีหลั กเกณฑ
วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการปรับโครงสรางหนี้ที่แตกตางกัน ดังนั้น การรวมอํานาจไวที่
เจาหนี้แ ตเพียงรายเดียวในการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ เพื่อ ใหหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อ นไข และ
กระบวนการในการปรับโครงสรางหนี้เปนไปในทางเดียวกันจะทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการหา
ขอยุติมากกวา จึงเปนการสมควรที่โอนหนี้ดังกลาวใหแก บสท. เพื่อเปนองคกรกลางในการทําหนาที่
ดังกลาว
๓. อนุมาตรา ๓ เนื่องจากลูกหนี้สถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพยเอกชนในสวนที่
มีมู ล คา ต่ํ า กว า ห าล า นบาท มี จํ า นวนรายที่ สูง มาก การกํ า หนดให บสท. เป น ผู จั ด การดู แ ลย อ ม
ดําเนินการไดไมครอบคลุมทั่วถึง นอกจากนี้ หนี้รายยอยดังกลาวมีโครงสรางและองคประกอบในการ
ปรับโครงสรางหนี้ที่ไมยุงยาก ประกอบกับการกําหนดจํานวนหนี้ขั้นต่ําดังกลาวนั้นเปนหลักการซึ่ง
ผูที่เกี่ยวของในการตราพระราชกําหนด ไดหารือกับทางตัวแทนของภาคเอกชนแลว วาเปนภาระหนี้
ขั้นต่ําที่เหมาะสมในการโอนมายัง บสท. ดังนั้น สําหรับหนี้รายยอยดังกลาว การใหสถาบันการเงิน
หรือบริษัทบริหารสินทรัพยของตนดูแลเองนาจะเปนประโยชนมากกวา และไมสิ้นเปลืองงบประมาณ
ของรัฐมากจนเกินไป
๔. อนุมาตรา ๔ ในเรื่องการกําหนดใหมีเงื่อนไขวายังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับ
โครงสรางหนี้ใหมภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่พระราชกําหนด ฯ ใชบังคับนั้น เนื่องจาก หากสินทรัพย
ดอยคุณภาพรายใดไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใ หมแ ลว ยอมถือวาเปน สินทรัพย
ดอยคุณภาพซึ่งเจาหนี้แ ละลูกหนี้สามารถเจรจาตกลงกัน จนไดขอยุติแ ลว จึงไมมีความจําเปน ที่ตอง
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โอนมายัง บสท. เพื่อปรับโครงสรางหนี้อีก สําหรับเรื่องระยะเวลาที่ขยายใหออกไปอีก ๓๐ วัน
เนื่องมาจากในชวงที่ประกาศใชพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ รัฐประสงคให
สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยเอกชนเรงปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้ที่ใกลไดขอยุติแลว
เรงปรับโครงสรางหนี้ใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อลดปริมาณของสินทรัพยดอยคุณภาพที่โอนมายัง บสท.
ใหมีปริมาณนอยลง
สําหรับในเรื่องที่กําหนดเงื่อนไขวายังมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลมีคําสั่งให
ความเห็นชอบของแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้นั้น เนื่องจากหากสินทรัพยดอยคุณภาพรายใด ศาลมีคําสั่ง
ใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว ก็ไมมีความจําเปนที่ตองโอนมายัง บสท. เพื่อปรับ
โครงสรางหนี้อีก
๔. ผลของการโอนสิน ทรัพยดอยคุณ ภาพจากสถาบัน การเงิน ของรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ไปให บสท. คือ
(๑) หลักประกันของหนังสือสินทรัพยดอยคุณภาพตองถูกโอนไปตามหนี้สินทรัพยดอยคุณภาพ
นั้นดวย ในการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพไปใหแก บสท. สิทธิเรียกรอง สิทธิหรือภาระผูกพันอื่นใด
ทั้งหมดที่สถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย มีตอลูกหนี้ตอ งโอนไปเปนของ บสท. ดวย
โดยผูโอนตองแจงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับสิทธิเรียกรอง สิทธิหรือภาระผูกพันอื่นใดให บสท. ทราบ
โดยละเอีย ด ทั้ งนี้ ต ามมาตรา ๓๗ หากแจง ไม ครบถ วนเปน เหตุใ ห บสท. ได รับ ความเสี ยหาย
ในภายหลัง ผูโอนจะตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาวตามสัดสวนแหงการกระทํา โดย บสท.
จะหักกลบหนี้จากเงินกําไรที่จัดสรรใหแ กผูโอนในสวนของสิน ทรัพยนั้นก็ได ทั้งนี้ตามมาตรา ๓๑
วรรคสอง
(๒) บสท. ตองแจงการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหลูกหนี้ทราบกอนวันโอนโดยประกาศ
ทางหนังสือพิม พ กอนที่จะมีการโอนสิน ทรัพยดอยคุณภาพไปใหแ ก บสท. บสท. ตองลงโฆษณา
รายการหรือ รายละเอี ย ดที่ เ ป น สาระสํ า คั ญในระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอรแ ละในหนัง สื อ รายวั น
ที่แพรหลายอยางนอย ๑ ฉบับ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ วัน หรือจะบอกกลาวเปนหนังสือ
ไปยังลูกหนี้แตละรายก็ได และใหถือวาเปนการบอกกลาวการโอนตามมาตรา ๓๐๖ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยแลว
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(๓) บสท. ตองออกหลักฐานการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแกผูโอน และเมื่อออก
หลักฐานดังกลาวแลวมีผลทําใหการโอนสิน ทรัพยดอยคุณภาพนั้นผูกพัน บุคคลภายนอก ผูจํานอง
ผูจํานํา และผูค้ําประกัน นับแตวันที่ บสท. ออกหลักฐานดังกลาว ทั้งนี้ตามมาตรา ๓๙
การรับ โอนสิ น ทรัพ ยด อยคุณ ภาพนั้น บสท. จะรับ โอนเปน เอกสารการโอน พรอ มทั้ ง
รายละเอียดตามแบบที่ บสท. กําหนด โดยมอบหมายใหสถาบันการเงินผูโอนยังคงเก็บรักษาเอกสาร
ที่เกี่ยวของไวที่สถาบันการเงินนั้น ทั้งนี้ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง
(๔) ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย ไดรับมอบหมายใหเปนผูเก็บรักษา
เอกสารที่เกี่ยวของไว ผูรับมอบหมายดังกลาวตองดูแลเอกสารใหเรียบรอยในสภาพที่ดีตามวิสัยของ
วิญูชนที่พึงกระทํากับทรัพยสินของตน และในกรณีที่ บสท. ตองจายคาดูแลรักษาเอกสารใหดวย
หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผูดูแลเอกสารตองรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายของเอกสารเหลานั้น
และยังตองรับผิดชอบในหนี้ที่ไมอาจเรียกเก็บไดอันเนื่องมาจากการสูญหายหรือเสียหายของเอกสาร
ที่เกี่ยวของโดยเต็มจํานวนดวย ตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม
(๕) เมื่อโอนสินทรัพยดอยคุณภาพมาให บสท. แลว หลักประกันเกี่ยวกับสินทรัพยเหลานั้น
ก็ต องโอนตามมาดว ย ตามที่ ร ะบุ ไว ใ นมาตรา ๓๙ นอกจากนี้ ยัง ต องมีก ารเปลี่ ย นแปลงรายการ
ทางทะเบียนดวย โดยใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนใหแก บสท.
ทันที ซึ่งในที่นี้ก็คือเจาพนักงานที่ดิน จะตองแกไขทางทะเบียนทัน ที และกฎหมายถือวามีผลผูกพัน
บุ ค คลภายนอกนั บ แต วั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายการทางทะเบี ย น โดยได รั บ ยกเว น ไม ต อ งเสี ย
คาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ทั้งนี้ตามมาตรา ๔๐
(๖) ให บสท. เขาสวมสิทธิเปนคูความแทนผูโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ เนื่องจากมาตรา ๓๐
วรรคหก กํา หนดใหสิน ทรั พย ดอยคุณ ภาพที่มี การฟ องร องคดี อยูใ นศาลแลว แต ยัง ไมไ ดพิ พากษา
ก็สามารถโอนมายัง บสท. ได และ บสท. ขอใหศาลสั่งจําหนายคดีดังกลาวหรือไมก็ได ดังนั้น
ในมาตรา ๔๑ จึงกําหนดวาในกรณีที่ บสท. ไมตองการใหจําหนายคดีก็สามารถสวมสิทธิเปนคูความ
แทนผูโอนไดดวยเสมือนหนึ่งเขาแทนที่คูความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และหากคดี
ดังกลาวศาลมีคําพิพากษาแลว ก็ให บสท. เขาสวมสิทธิเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษานั้นดวย ในการเขา
แทนที่คูความดังกลาว บสท. ไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยึด การขาย
ทอดตลาดหรือการจําหนายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพยสินของลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ทั้งนี้ตามมาตรา ๔๑
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(๗) การตกลงตีโอนหลักทรัพยจํานองเพื่อชําระหนี้ใ หแ ก บสท. สิน ทรัพยดอยคุณภาพที่
บสท. รับโอนมานั้น หากมีทรัพยสินของลูกหนี้ที่จํานําไวเปนประกันดวย เมื่อรับโอนมาแลวลูกหนี้
และ บสท. อาจจะตกลงโอนหลักทรัพยราคาหลักทรัพยดังกลาว เพื่อชําระหนี้ใหแก บสท. โดยไมตอง
ฟองบังคับคดีก็ได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ บสท. จะกําหนด ในกรณี
ดัง กล า วให ลู ก หนี้ แ ละผู ค้ํ า ประกั น เป น อั น หลุ ด พ น จากความรั บ ผิ ด จากหนี้ ร ายนั้ น ด ว ย ทั้ ง นี้ ต าม
มาตรา ๔๒
(๘) การโอนสินทรัพยดอยคุณภาพและการโอนหลักประกันมาใหแก บสท. นั้น ไมตองเสีย
คาธรรมเนียมและคาภาษีอากร การที่ บสท. รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพก็ดีรับโอนทรัพยสินที่เปน
หลักประกั น สําหรับสิ น ทรัพ ยดอ ยคุณ ภาพก็ ดี การโอนสิ น ทรัพ ยเนื่ องจากการปรั บโครงสร างหนี้
หรือการปรับโครงสรางกิจการตามพระราชกําหนดนี้ บสท. ไดรับยกเวน ไมตองเสียคาธรรมเนียม
และภาษีอากรตามกฎหมายทั้งปวง ทั้งนี้ตามมาตรา ๔๓
(๙) บสท. จะมอบหมายใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสิน ทรัพยซึ่งเปน เจาหนี้เดิม
เปนตัวแทนเรียกเก็บและรับชําระหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้หรือที่มีการปรับโครงสรางหนี้หรือที่มีการปรับ
โครงสรางกิจการแลวก็ได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ บสท. จะกําหนด
ในกรณีที่ตั้งตัวแทนเรียกเก็บและชําระหนี้เปนบุคคลอื่น ซึ่งมิใชเจาหนี้เดิม บสท. ตองแจงใหเจาหนี้
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่มีการแตงตั้งตัวแทนดังกลาว ถาลูกหนี้ไดรับชําระหนี้ตอเจาหนี้เดิม
ไปกอนแลวก็ใหถือวา บสท. ไดรับชําระหนี้นั้นแลว และให บสท. เรียกเงินคืนจากเจาหนี้เดิมตอไป
ทั้งนี้ตามมาตรา ๔๔
ขอพิจารณาและคําวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
หรือแยงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
ประเด็นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ ๘๖/๒๕๔๗ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ แลว วา
มาตรา ๓๑ ของพระราชกํ า หนดบรรษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย ไ ทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม ขั ด หรื อ แย ง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ จึงไมตองวินิจฉัยซ้ําอีก
ประเด็นที่สอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
หรือไม
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ตามคํารอง จําเลยโตแยงวา จําเลยเปนหนี้บริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด กอนป พ.ศ. ๒๕๔๐
ตอมาภายหลังมีพฤติการณอันเปนเหตุสุดวิสัย สงผลกระทบจําเลยกลายเปนพนวิสัยที่จะชําระหนี้ ทําให
จําเลยไดรับความคุมครองสิทธิไมตกเปนผูผิดนัดและใหพักชําระหนี้ชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิช ย มาตรา ๘ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ การที่โจทกฟองจําเลยและ
ใหชําระหนี้ในคดีนี้ เปนการฟอง การพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕
และประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ จึงเปนการขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
พิจารณาแลว เห็นวา การที่จําเลยกลาวอางวาเปนหนี้บริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด กอนป
พ.ศ. ๒๕๔๐ ตอมาภายหลังมีพฤติการณอัน เปน เหตุสุดวิสัย สงผลกระทบจําเลยกลายเปนพนวิสัย
ที่จะชําระหนี้ ทําใหจํา เลยไดรับความคุม ครองสิทธิไมตกเปน ผูผิดนัดและใหพักชําระหนี้ชั่วคราว
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๘ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙
การที่จําเลยยกขอกฎหมายดังกลาวมากลาวอาง เพราะตองการสนับสนุนคําใหการและคํารองของจําเลยวา
มีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหการชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยจําเลยไดรับความคุม ครองสิทธิไมตกเปนผูผิดนัด
และใหพักการชําระหนี้ชั่วคราว ซึ่งในเรื่องการพิจารณาวา พฤติการณวิกฤตเศรษฐกิจอยางรายแรง
ในป ๒๕๔๐ จะถือเปนเหตุสุดวิสัยที่จะทําใหการชําระหนี้กลายเปนพนวิสัย หรือไมนั้น เปนหนาที่
ของศาลยุติธรรมจะตองเปน ผูพิจารณาวินิจฉัย ไมอยูใ นอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะตอง
พิจ ารณาวิ นิ จฉั ย การที่ จํา เลยยื่ น คํ าร อ งว า การที่ โ จทก ฟ อ งจํ า เลยให ชํา ระหนี้ ใ นคดีนี้ การฟ อ ง
การพิจารณา การพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
และมาตรา ๓๐ นั้น พิจารณาแลว เปน เรื่องที่ไมเกี่ยวกับการขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญแตอยางใด
เพราะมาตรา ๕๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ เปนเรื่องที่เมื่อมีขอโตแยง เจาหนี้จึงมาใชสิทธิทางศาล กลาวคือ
เมื่อหนี้ถึงกําหนดการชําระ และเจาหนี้ไดใหคําเตือนแลวลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ เจาหนี้จึงนําคดีมาฟองศาล
ไมเกี่ยวกับการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการใชอํานาจอธิปไตยของ
พระมหากษัตริย และมาตรา ๓๐ เปนเรื่องความเสมอภาคของบุคคลตามกฎหมายและการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปน ธรรม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพง
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และพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ เปน บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับเปนการทั่วไป
มิไดใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งมิไดเปนบทบัญญัติที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
แตอยางใด
ดวยเหตุผลขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ แตประการใด
นายผัน จันทรปาน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายมงคล สระฏัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๗/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลจังหวัดราชบุรีสงคําโตแยงของจําเลยใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีพระราชกําหนด
บรรษัท บริห ารสิน ทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
สํานักงานศาลยุติธรรมมีหนังสือลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ สงคําโตแยงของ บริษัท แบงกอก
สกรีน โปรดักซ กับพวก จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ในคดีหมายเลขดําที่ ๒๙๓/๒๕๔๕ ของศาลจังหวัดราชบุรี
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ในประเด็นวา พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔
และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม โดยมีขอเท็จจริง
ตามคํารองสรุปไดดังนี้
๑. บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน เปนโจทกฟอง บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด
จําเลยที่ ๑ นายมานพ ทักษิณะมณี จําเลยที่ ๒ นายไพโรจน ทักษิณะมณี จําเลยที่ ๓ และนายชัยวัฒน
เซี่ยงจง จําเลยที่ ๔ ตอศาลจังหวัดราชบุรีตามคดีหมายเลขดําที่ ๒๙๓/๒๕๔๕ เรื่อง ผิดสัญญากูเงิน
ขายลดเช็ค ตั๋วสัญญาใชเงิน บังคับจํานองและค้ําประกัน ขอใหศาลพิจารณาพิพากษาและบังคับใหจําเลยทั้งสี่
รวมกันชําระหนี้แกโจทกเปนเงินจํานวน ๕๔,๑๕๓,๓๙๒.๓๕ บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
๒๕ ตอป จากตนเงินจํานวน ๒๔,๙๕๓,๑๐๙.๑๖ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น
หากจําเลยทั้งสี่ไมชําระเงินใหโจทกหรือชําระไมครบ ใหยึดทรัพยจํานองพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน
รวมทั้งใหยึดและหรืออายัดทรัพยสินอื่น ๆ ของจําเลยทั้งสี่ออกขายทอดตลาด เพื่อนําเงินมาชําระหนี้แกโจทก
จนครบถวน
๒. จําเลยทั้งสี่ยื่นคําใหการปฏิเสธฟองโจทกและตอสูวา เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่ผานมา
ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ทําใหไมมีการชําระหนี้ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ เปนเหตุใหจําเลยไมไดตกเปนผูผิดนัด และหลุดพน
จากการชําระหนี้ มีความชอบธรรมที่จะไดรับการคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญและตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย นอกจากนั้นจําเลยยังโตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
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๓. ตอมาจําเลยทั้งสี่ยื่นคํารองตอศาลจังหวัดราชบุรีรวม ๒ คํารองคือ
คํารองที่หนึ่ง โตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใชบังคับ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีผลทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพ หรือสิทธิเรียกรองในคดีที่รัฐหรือกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ถือหุนเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมด
ตองโอนเขา บสท. ตามพระราชกําหนด ฯ มาตรา ๓๐ สวนสินทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ ที่รัฐหรือกองทุน
เพื่อการฟนฟู ฯ ไมไดถือหุนเกินรอยละ ๕๐ จะโอนเขา บสท. ไดตองมีคุณสมบัติตามพระราชกําหนด ฯ
มาตรา ๓๑ หนี้ดอยคุณภาพที่อยูในกลุม บริษัทเงินทุน ๕๖ แหง ที่ถูกปดกิจการซึ่งรัฐ หรือกองทุน
เพื่อการฟน ฟู ฯ ถือหุนอยูเกิน รอยละ ๕๐ ของหุน ทั้งหมดก็อยูใ นบังคับของมาตรา ๓๐ ตลอดไป
แตหนี้ดอยคุณภาพที่มีสถานภาพเชนเดียวกับหนี้ดอยคุณภาพที่ถูกโอนสิทธิเรียกรองไปยังกองทุนตางชาติ
ในราคารอยละ ๒๐ ของตนเงิน ตามพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ฯ มีผลทําใหลูกหนี้
เสียสิทธิเขา บสท. เปนการเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมีผลทําใหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการรับรอง
สิทธิขั้นพื้นฐาน และรับรองสิทธิสวนบุคคลใหมีความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย ไมสามารถบังคับใชได
ดังนั้น หนี้ดอยคุณภาพในคดีนี้และหนี้อื่น ๆ ทั้งประเทศตองโอนเขา บสท. ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ
มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ออกหรือยกเวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิบุคคลตามกฎหมาย และ
ขัดตอสิทธิขั้นพื้นฐานที่บุคคลไดรับเทาเทียมกันในทางกฎหมายจะเลือกปฏิบัติมิได ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ ดังนั้นมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ อันเปนหลักมนุษยธรรม
และเปนหลักสากลที่รองรับสิทธิบุคคล ตองดวยบทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖ ไมมีผลบังคับใช
จึงขอใหศาลสงคําโตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
โดยเหตุผลสรุปวาพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ วรรคแรก
ใหความคุมครองแกลูกหนี้ดอยคุณภาพของสถาบันการเงินของรัฐ ไมวาจะมีหลักทรัพยค้ําประกันหนี้หรือไม
ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือไม ไมวาจะมีหนี้รวมกันในแตละสถาบันการเงินเกินหาลานบาท
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หรือไม แตพระราชกําหนด ฯ มาตรา ๓๑ กลับใหดุลยพินิจแก บสท. วา จะใหความคุมครองลูกหนี้
ของสถาบันการเงินของเอกชนหรือไม อยางไรก็ได หาก บสท. จะใหความคุมครองลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินเอกชน ก็คุมครองเฉพาะที่มีหลักประกัน ที่เปนนิติบุคคล และหนี้ที่มีมูลคาทางบัญชี
เกินหาลานบาทเทานั้น หนี้ที่ไมมีหลักประกัน หนี้ที่เปนของบุคคลธรรมดา และหนี้ที่มีมูลคาทางบัญชี
ต่ํากวาหาลานบาท ไมคุมครอง ทําใหประชาชนที่เปนลูกหนี้ของรัฐและสถาบันการเงินเอกชนไดรับสิทธิ
ที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายไมเทาเทียมกันเปน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมตอบุคคล
เพราะเหตุสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมกรณีเปนลูกหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐ
หรือเปนลูกหนี้ของสถาบันการเงิน เอกชน กรณีเปนลูกหนี้นิติบุคคลหรือเปนบุคคลธรรมดา กรณีมี
หรือไมมีทรัพยสินประกันหนี้ กรณีมีหนี้ถึงหรือไมถึงจํานวนหาลานบาท เมื่อพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ขัดตอหลักการแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ จึงไมสามารถใชบังคับไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
คํารองที่สอง โตแยงวา หนี้ในคดีนี้กอขึ้นครั้งแรก กอนป พ.ศ. ๒๕๔๐ และภายหลังกอหนี้ขึ้นแลว
ไดมีพฤติการณอันเปนเหตุสุดวิสัย ทําใหจําเลยกลายเปนพนวิสัยที่จะชําระหนี้ได รัฐบาลเรียกวาเปน
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๔๑ วาวิกฤตเศรษฐกิจ
อยางรายแรงดังกลาว ไดเปนที่ประจักษแกบุคคลทั่วไป จึงไมตองสืบพยานและไมสามารถตอรองใหเห็น
เปนอยางอื่น ซึ่งมีผลผูกพันศาลยุติธรรม คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหนวยงานของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ
สงผลกระทบทําใหเจาหนี้ คือธนาคารและสถาบัน การเงิน ตาง ๆ สุดวิสัยที่จะเพิ่ม ทุนไดตอ งขอให
ธนาคารหรือสถาบันการเงินตางประเทศเขามาเพิ่มทุน ผูถือหุนเดิม (ธนาคาร) เหลือหุนเพียงรอยละ ๖
ธนาคารพาณิชยดังกลาวก็ตกเปนของตางชาติ และธนาคารที่สุดวิสัยที่จะเพิ่มทุนไดก็ตองถูกถอนใบอนุญาต
ปดกิจการไป ๕ ธนาคาร บริษัทเงินทุนที่สุดวิสัยจะเพิ่ม ทุน ตองถูกถอนใบอนุญาต ปดกิจการไป
จํานวน ๕๖ บริษัท สงผลกระทบทําใหทรัพยสินมีราคาตกต่ําลงกวามูลคาที่แทจริงรอยละ ๖๐ ถึง ๗๐
สงผลกระทบตอคาเงินบาทซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากอัตรา ๒๕ บาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ เปน ๔๐ กวาบาท
ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ รวมทั้งสงผลกระทบตอจําเลยซึ่งเปนลูกหนี้กลายเปนบุคคลสุดวิสัยที่จะชําระหนีไ้ ด
ทําใหจําเลยไดรับความคุมครองสิทธิไมตกเปนผูผิดนัด และใหพักหนี้ชั่วคราว ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิช ย มาตรา ๘ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ และมีสิทธิที่จะไดรับ
การพักหนี้ชั่วคราวจนกวาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจหรือพฤติการณอันเปนเหตุสุดวิสัยจบสิ้น หรือจนกวา
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คาเงินบาทกลับมาอยูที่เดิม (จํานวน ๒๕ บาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ) ประกอบกับสิทธิที่จะถือวาจําเลย
มิไดผิดนัดชําระหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕ สิทธิที่จะไดรับการพักหนี้ชั่วคราว
โดยถือวาหลุดพนจากการชําระหนี้ชั่วคราว ตามมาตรา ๒๑๙ เปนสิทธิขั้นพื้นฐานอันชอบธรรมที่มิได
ละเมิดสิทธิของโจทก
เพราะมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘
ไดรับรองไวอยางชัดเจน ดังนั้น การที่โจทกฟองจําเลยใหชําระหนี้ในคดีนี้ จึงเปนการฟอง การพิจารณา
การพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ซึ่งเปนการใชสิทธิที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗
ถึงมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ และตกเปนโมฆะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม
๔. ศาลจังหวัดราชบุรีไดพิจารณาแลว มีคําสั่งใหสงคําโตแยงของจําเลยทั้งสี่ใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใช
อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิดเชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
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มาตรา ๕๕ เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง
หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงที่มีเขตอํานาจได
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ ดวยอํานาจแหงมูลหนี้ เจาหนี้ยอมมีสิทธิจะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ได อนึ่ง
การชําระหนี้ดวยงดเวนการอันใดอันหนึ่งก็ยอมมีได
มาตรา ๒๐๔ ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลว และภายหลังแตนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้แลว
ลูกหนี้ยงั ไมชําระหนี้ไซร ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว
ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวัน แหงปฏิทิน และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนดไซร
ทานวาลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชบงั คับแกกรณีทตี่ อ งบอกกลาว
ลวงหนากอนการชําระหนี้ ซึ่งไดกาํ หนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว
ไดพิเคราะหแลว มีประเด็นเบื้องตนวา ผูรองมีสิทธิใหศาลจังหวัดราชบุรีสงคําโตแยงมาให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยง
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวและสงความเห็นเชนวานั้น
ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย”
เห็น วา กรณีตามคํารองเปนเรื่องที่ศ าลจังหวัดราชบุรีสงความเห็น ของคูความ ซึ่งโตแยงวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศ าลจะใชบังคับแกคดี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาเพื่อศาลรัฐ ธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย เปนกรณีที่ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ ผูรองมีสิทธิใหศาล
จังหวัดราชบุรีสงคําโตแยงไดและศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองนี้
ตอไปจะไดวินิจฉัยประเด็นตามคํารองดังตอไปนี้
ประเด็นที่ ๑ พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม เห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๘๖/๒๕๔๗ ลงวันที่
๗ ธัน วาคม ๒๕๔๗ วา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ จึงไมตองวินิจฉัยซ้ําอีก
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ประเด็นที่ ๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
หรือไม เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ บัญญัติเรื่องอํานาจอธิปไตยวา อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
การเลือ กปฏิ บัติโ ดยไมเป น ธรรมต อบุค คลเพราะเหตุแ หงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุ คคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมจะกระทํามิได
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ เปนหลักในเรื่องการนําคดีขึ้น สูศ าล
กลาวคือ เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง หรือบุคคลใด
จะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงที่มีเขตอํานาจไดตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ บัญญัติเปนหลักวา ดวยอํานาจแหงมูลหนี้
เจาหนี้ยอมมีสิทธิจะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ได การชําระหนี้ดวยงดเวนการอันใดอันหนึ่งยอมมีได
มาตรา ๒๐๔ บัญญัติเปนหลักวา ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลว และภายหลังแตนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือน
ลูกหนี้แลว ลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไว
ตามวันแหงปฏิทิน และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนด ลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย
วิธีเดียวกัน นี้ใหใชบังคับแกกรณีที่ตองบอกกลาวลวงหนากอนการชําระหนี้ ซึ่งไดกําหนดเวลาลงไว
อาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว
ไดพิจารณาแลว การที่โจทกซึ่งเปนเจาหนี้มาใชสิทธิทางศาล เมื่อมีขอโตแยงกับลูกหนี้จําเลย
กลาวคือ เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระหนี้ และเจาหนี้ไดใหคําเตือนแลวแตลูกหนี้ไมชําระหนี้ เจาหนี้จึงนําคดี
มาฟองศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ ประกอบประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวเปนการใชสิทธิทางศาลตามปกติตามกฎหมาย
และเปนบทบัญญัติทางกฎหมายที่ใชบังคับเปนการทั่วไปแกบุคคลผูอยูในฐานะลูกหนี้และเจาหนี้ตามกฎหมาย
และไมไดเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแตประการใด จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
และมาตรา ๓๐
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อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕
และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
นายมงคล สระฏัน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายมานิต วิทยาเต็ม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๗/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลจังหวัดราชบุรีสงคําโตแยงของจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๒๙๓/๒๕๔๕
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณีพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
และกรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐)
ขอเท็จจริงสรุปไดวา ผูรองทั้งสี่เปนลูกหนี้และผูคํ้าประกันหนี้ตามสัญญากูยืมเงินและสัญญา
ขายลดเช็คโดยมีบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด เปนเจาหนี้ตั้งแตวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ และ
ผิดนัดชําระหนี้ ตอมาเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดมีคําสั่งใหบริษัท
เงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด ระงับการดําเนินกิจการและใหองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
นําทรัพยสินของบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด ออกขายและดําเนินการชําระบัญชีของบริษัทเงินทุน
คาเธยทรัสต จํากัด โจทกคือบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินไดรับโอนสินทรัพยหนีข้ องผูร อ งมา
โดยชอบดวยกฎหมายและมีสิทธิใชสิทธิเรียกรองใหผูรองชําระหนี้ จึงมาฟองคดีตอศาลจังหวัดราชบุรี
เพื่อใหผูรองชําระหนี้ ผูรองยื่นคํารองตอศาลจังหวัดราชบุรีเปนสองคํารองโตแยงวา
(๑) พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
(๒) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
กฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
“มาตรา ๓๑ บสท. จะรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ ก็ได แตตองเปนสินทรัพยท่มี ีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่มีอยู
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้
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(๒) เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยตั้งแตสองรายขึ้นไป ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม
(๓) มูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีของทุกสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย
รวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และ
(๔) สินทรัพยดอยคุณภาพนั้นยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลมีคําสั่ง
ใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยลมละลายแลวกอนวันที่พระราชกําหนดนี้
ใชบังคับ
ในการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหรับโอนเฉพาะ
สินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๓) และ (๔) ซึ่งเปลี่ยนไปเปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒)
ในวันหรือกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ได”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
“มาตรา ๕๕ เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง
หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงที่มีเขตอํานาจได
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้”
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“มาตรา ๑๙๔ ดวยอํานาจแหงมูลหนี้ เจาหนี้ยอมมีสิทธิจะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ได อนึ่ง
การชําระหนี้ดวยงดเวนการอันใดอันหนึ่งก็ยอมมีได”
“มาตรา ๒๐๔ ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลว และภายหลังแตนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้แลว
ลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ไซร ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว
ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวัน แหงปฏิทิน และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนดไซร
ทานวาลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชบงั คับแกกรณีทตี่ อ งบอกกลาว
ลวงหนากอนการชําระหนี้ ซึ่งไดกําหนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว”
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
“มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใช
อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

“มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
การพิจารณาและการวินิจฉัย
พิจารณาคําโตแยงแรกแลวเห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยไวแลววา พระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ตามคําวินจิ ฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘๖/๒๕๔๗ จึงไมจําเปนตองวินิจฉัยอีก สวนคําโตแยงที่สองนั้นพิจารณาแลวเห็นวา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ บัญญัติวา เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิ
หรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอ
คดีของตนตอศาลสวนแพงที่มีเขตอํานาจได บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนี้
เปนการกําหนดหลักการของกรณีที่จะเปนคดีขึ้นสูศาล จึงเปนหลักการทั่วไปสอดรับกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๓ ที่บัญญัติวา การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล ซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย เมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๕๕ แลวไมมีขอความหรือความหมายที่จะเปรียบเทียบใหเห็นวาเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ และเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับทั่วไปเสมอกันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง โดยไมมี
ลักษณะที่จะถือวาเปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคลโดยไมเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสาม
สํ า หรั บ ข อ โต แ ย ง เกี่ ย วกั บ ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔
เปนบทบัญญัติทั่วไปเรื่องหนี้วา เจาหนี้มีสิทธิจะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ไดโดยมีหลักวา เมื่อเจาหนี้
ไดใหคําเตือนลูกหนี้หลังจากครบกําหนดชําระหนี้แลว ลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ใหถือวาลูกหนี้ผิดนัด เวนแต
กรณีกําหนดชําระหนี้ไวตามวันแหงปฏิทินและลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนด ก็ใหถือวาลูกหนี้ผิดนัด
โดยไมตองมีการเตือนเลย ทั้งมาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ นี้เปนการวางหลักทั่วไปเพือ่ ใหมคี วามชัดเจน
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ในเรื่องสิทธิและหนาที่ของเจาหนี้และลูกหนี้ ไมมีขอความหรือความหมายที่จะเปรียบเทียบใหเห็นวา
เปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับทั่วไปเสมอกันตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง โดยไมมีลักษณะที่จะถือวา เปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคลโดยไมเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ วรรคสาม แตอยางใด สวนขออางตาง ๆ ของผูรอง เพื่อจะแสดงใหเห็นวามีวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งผูรองอางวาเปนเหตุสุดวิสัยทําใหตนไมสามารถชําระหนี้ไดหรือทําใหตนไมตกเปน
ผูผิดนัดนั้น มิใชประเด็นเกี่ยวกับการขัดหรือแยงตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและมิใชอํานาจหนาที่
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินิจฉัย
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๕๕ กับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
นายมานิต วิทยาเต็ม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายสุจิต บุญบงการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๗/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลจังหวัดราชบุรีสงคําโตแยงของจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๒๙๓/๒๕๔๕
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
และกรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
ขอเท็จจริง
สํานักงานศาลยุติธรรมสงสําเนาคําฟอง สําเนาคําใหการจําเลย สําเนาคํารองของจําเลย และ
สําเนารายงานกระบวนพิจารณาของศาลจังหวัดราชบุรี เพื่อขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ สรุปไดดังนี้
๑. บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน เปนโจทกยื่นฟองบริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ
จํากัด เปนจําเลยที่ ๑ นายมานพ ทักษิณะมณี เปนจําเลยที่ ๒ นายไพโรจน ทักษิณะมณี เปนจําเลยที่ ๓
และนายชัยวัฒน เซี่ยงจง เปนจําเลยที่ ๔ ตอศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ในความผิดฐาน
ผิดสัญญากูเงิน ขายลดเช็ค ตั๋วสัญญาใชเงิน บังคับจํานองและค้ําประกัน ขอใหศาลพิจารณาพิพากษา
และบังคับใหจําเลยทั้งสี่รว มกันชําระหนี้แกโจทกเปนเงินจํานวน ๕๔,๑๕๓,๓๙๒.๓๕ บาท พรอมดวย
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๒๕ ตอป จากตนเงินจํานวน ๒๔,๙๕๓,๑๐๙.๑๖ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น
๒. บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (โจทก) เปนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ มีวัตถุประสงคหลักในการประกอบธุรกิจรับซื้อ
หรือรับโอนสินทรัพยทุกประเภทของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตามคําสั่ง
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยนั้นเพื่อมาบริหารและ
จําหนายจายโอนตอไปและประกอบธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพที่มีการคางชําระดอกเบี้ย
ตั้งแตสามเดือนขึ้นไปของสถาบันการเงินอื่นที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมาย
วาดวยธนาคารแหงประเทศไทย เขาถือหุนและมีอํานาจในการจัดการ
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๓. เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ โจทกไดรับโอนทรัพยสินของบริษัท แบงกอก สกรีน
โปรดักซ จํากัด มาเปนของโจทกโดยถูกตองตามกฎหมาย ทําใหโจทกไดรับมาซึ่งสิทธิเรียกรองที่มีตอ
จําเลยทั้งสี่ โดยถือวา จําเลยทั้งสี่รถู ึงการโอนสิทธิเรียกรองโดยไมจําเปนตองบอกกลาว ตามมาตรา ๒๗
และมาตรา ๓๐ ทวิ แหงพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
หลังจากไดรับโอนทรัพยสินดังกลาวแลว โจทกไดติดตอทวงถามไปยังจําเลยทั้งสี่หลายครั้ง
แตจําเลยทั้งสี่เพิกเฉย โจทกจึงไดมอบหมายใหทนายความมีหนังสือทวงถาม และแจงบังคับจํานองไปยัง
จําเลยทั้งสี่เพื่อใหชําระหนี้ เมื่อครบกําหนดใหชําระหนี้ตามหนังสือทวงถามแลว จําเลยทั้งสี่ก็มิไดชําระหนี้
ใหเสร็จสิ้นไป
๔. จําเลยทั้งสี่ยื่นคําใหการตอศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ ปฏิเสธฟอง
ของโจทกและตอสูวา เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ
อยางรายแรง ทําใหไมมีการชําระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙
เปนเหตุใหจําเลยไมไดตกเปนผูผิดนัด และหลุดพนจากการชําระหนี้ มีความชอบธรรมที่จะไดรับการรับรอง
และคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญและตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นอกจากนั้นจําเลยยังโตแยงวา
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐
๕. จําเลยทั้งสี่ยื่นคํารองตอศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ จํานวน ๒ คํารอง
คือ
คํารองที่หนึ่ง โตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใชบังคับ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีผลทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพ หรือสิทธิเรียกรองในคดีที่รัฐ หรือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ถือหุนเกินรอยละ ๕๐
ของหุนทั้งหมด ตองโอนเขาบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ สวนสินทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ไมไดถือหุนเกินรอยละ ๕๐ จะโอนเขา บสท.
ไดตองมีคุณสมบัติตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ในกรณี
ที่ บสท. เขาชวยเหลือลูกหนี้ของสถาบัน การเงิน เอกชน ก็ชวยเหลือเฉพาะลูกหนี้ที่เปน นิติบุคคล
ลูกหนี้ที่มีหลักประกัน ลูกหนี้ที่มีตนเงินเกิน ๕ ลานบาท เปนตน มีผลทําใหลูกหนี้ที่เปนบุคคลธรรมดา
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ของสถาบันการเงินเอกชนเสียสิทธิเขา บสท. เปนการเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และ
มีผลทําใหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘
ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน และรับรองสิทธิสวนบุคคลใหมีความเทาเทียมกัน
ในทางกฎหมาย ไมสามารถบังคับใชได ดังนั้น หนี้ดอยคุณภาพในคดีนี้และหนี้อื่น ๆ ทั้งประเทศตองโอน
เขา บสท. ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ยกเวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิบุคคลตามกฎหมาย และขัดตอสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่บุคคลไดรับเทาเทียมกันในทางกฎหมายจะเลือกปฏิบัติมิได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ดังนั้นมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ อันเปนหลักมนุษยธรรม
และเปนหลักสากลที่รองรับสิทธิบุคคล ตองดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ไมมีผลบังคับใชได
จึงขอใหศ าลส งคํ าโต แ ย งใหศ าลรั ฐ ธรรมนูญ พิจ ารณาวิ นิจ ฉัยตามรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔ ว า
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ หรือไม
คํารองที่สอง โตแยงวา หนี้ในคดีนี้กอขึ้นครั้งแรก กอนป พ.ศ. ๒๕๔๐ และภายหลังกอหนี้ขึ้นแลว
ไดมีพฤติการณอันเปนเหตุสุดวิสัย ทําใหจําเลยกลายเปนพนวิสัยที่จะชําระหนี้ได รัฐบาลเรียกวาเปนวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๔๑ วา วิกฤตเศรษฐกิจอยางรายแรง
ดังกลาว ไดเปนที่ประจักษแกบุคคลทั่วไป จึงไมตองสืบพยานและไมสามารถตอรองใหเห็นเปนอยางอื่น
ซึ่งมีผลผูกพันศาลยุติธรรม คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหนวยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญ สงผลกระทบ
ทําใหเจาหนี้ คือธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ สุดวิสัยที่จะเพิ่มทุนได ตองขอใหธนาคารหรือสถาบัน
การเงินตางประเทศเขามาเพิ่มทุน ผูถือหุนเดิม (ธนาคาร) เหลือหุนเพียงรอยละ ๖ ธนาคารพาณิชยดังกลาว
ก็ตกเปนของตางชาติ และธนาคารที่สุดวิสัยที่จะเพิ่มทุนไดก็ตองถูกถอนใบอนุญาต ปดกิจการไป ๕ ธนาคาร
บริษัทเงินทุนที่สุดวิสัยจะเพิ่มทุนตองถูกถอนใบอนุญาต ปดกิจการไปจํานวน ๕๖ บริษัท สงผลกระทบ
ทําใหทรัพยสินมีราคาตกต่ําลงกวามูลคาที่แทจริงรอยละ ๖๐ ถึง ๗๐ สงผลกระทบตอคาเงินบาทซึ่งเปลี่ยนแปลง
ไปจากอัตรา ๒๕ บาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ เปน ๔๐ กวาบาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ รวมทั้งสงผลกระทบ
ตอจําเลยซึ่งเปนลูกหนี้ กลายเปนบุคคลสุดวิสัยที่จะชําระหนี้ได ทําใหจําเลยไดรับความคุมครองสิทธิไม
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ตกเปนผูผิดนั ดและใหพักหนี้ชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘ มาตรา ๑๕๐
มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ และมีสิทธิที่จะไดรับการพักหนี้ชั่วคราวจนกวาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
หรือพฤติการณอันเปนเหตุสุดวิสัยจบสิ้น หรือจนกวาคาเงินบาทกลับมาอยูที่เดิม (จํานวน ๒๕ บาท
ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ) ประกอบกับสิทธิที่จะถือวาจําเลยมิไดผิดนัดชําระหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๒๐๕ สิทธิที่จะไดรับการพักหนี้ชั่วคราว โดยถือวาหลุดพนจากการชําระหนี้ชั่วคราว
ตามมาตรา ๒๑๙ เปนสิทธิขั้นพื้นฐานอันชอบธรรมที่มิไดละเมิดสิทธิของโจทก เพราะมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ไดรับรองไวอยางชัดเจน
ดังนั้น การที่โจทกฟองจําเลยใหชําระหนี้ในคดีนี้ จึงเปนการฟอง การพิจารณา การพิพากษา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔
และมาตรา ๒๐๔ ซึ่งเปนการใชสิทธิที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ และตกเปนโมฆะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม
๖. ศาลจังหวัดราชบุรี ในคราวออกนั่งพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ พิเคราะหเห็นวา
เปนกรณีที่คูความโตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
จึงใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวและสงความเห็นของจําเลยทั้งสี่ไปยังสํานักงานศาลยุติธรรม
เพื่อดําเนินการสงไปตามทางการ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัยตอไป
ขอวินิจฉัย
ประเด็นที่ตองวินิจฉัยมีวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
และมาตรา ๓๐ หรือไม
สําหรับกรณี มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไมนั้น ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยไวแลว คือ คําวินิจฉัยที่
๘๖/๒๕๔๗ จึงไมตองวินิจฉัยอีก
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จึงมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยเพียงประเด็นที่วา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕
และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
และมาตรา ๓๐ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ บัญญัติวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย
ผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ บัญญัติวา “เมื่อมีขอโตแ ยงเกิดขึ้น
เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้น
ชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงที่มีเขตอํานาจได ตามบทบัญ ญัติแ หงกฎหมายแพงและ
ประมวลกฎหมายนี้”
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ บัญญัติวา “ดวยอํานาจแหงมูลหนี้ เจาหนี้
ยอมมีสิทธิจะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ได อนึ่งการชําระหนี้ดวยงดเวนการอันใดอันหนึ่งก็ยอมมีได”
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๔ บัญญัติวา “ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลว และ
ภายหลังแตนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้แลว ลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ไซร ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดเพราะ
เขาเตือนแลว
ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวันแหงปฏิทิน และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนดไซร ทานวา
ลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชบังคับแกกรณีที่ตองบอกกลาวลวงหนา
กอนการชําระหนี้ ซึ่งไดกําหนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว”
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พิจารณาแลวเห็นวา มาตรา ๕๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เปนการบัญญัติ
หลักเกณฑใ นการนําคดีขึ้นสูศ าล คือ เมื่อมีขอโตแ ยงเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใด
ตามกฎหมายแพงหรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพง
ที่มีอํานาจ สวนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ เปนบทบัญญัติใหเจาหนี้
มีสิทธิเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ไดและเมื่อเจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้แลว ลูกหนี้ยังมิไดชําระหนี้ถือวา
ลูกหนี้ผิดนัด เจาหนี้สามารถใชสิทธิทางศาลเมื่อมีขอโตแยง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๕๕ คือ เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระหนี้และเจาหนี้ไดใหคําเตือนแลว แลวลูกหนี้ผิดนัด จึงนําคดี
มาฟองศาล เปนบทบัญญัติที่ใชเปนการทั่วไปมิไดใชเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ไมมขี อความเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม จึงเปนบทบัญญัติที่ไมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
ซึ่งเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการใชอํานาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย และไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ ซึ่งเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองความเสมอภาคของบุคคลตอกฎหมาย และมิใหมี
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม สวนขอโตแยงของผูรองที่วา ไดมีเหตุการณ คือ วิกฤตเศรษฐกิจในป
พ.ศ. ๒๕๔๐ อันเปนเหตุสุดวิสัย พนวิสัยที่จําเลยจะชําระหนี้ไดทําใหจําเลยไดรับความคุมครองสิทธิ
ไมตกเปนผูผิดนัด และใหพักการชําระหนี้ไวชั่วคราวนั้น เปนหนาที่ของศาลยุติธรรมตองเปนผูพิจารณาวินิจฉัย
ไมอยูในอํานาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ดวยเหตุผ ลขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
นายสุจิต บุญบงการ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายสุธี สุทธิสมบูรณ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๗/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลจังหวัดราชบุรีสงคําโตแยงของจําเลย ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไ ทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕
และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลจังหวัดราชบุรีสงขอโตแยงของจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๒๙๓/๒๕๔๕
ระหวาง บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน โจทก บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด ที่ ๑
กับพวก รวม ๔ คน จําเลย เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ในประเด็นดังตอไปนี้
๑. พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
ขอเท็จจริงตามคํารอง
บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน เปนโจทกฟอง บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด
ที่ ๑ นายมานพ ทักษิณะมณี ที่ ๒ นายไพโรจน ทักษิณะมณี ที่ ๓ นายชัยวัฒน เซี่ยงจง ที่ ๔ เปนจําเลย
ตอศาลจังหวัดราชบุรี ในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๒๙๓/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ขอหากูเงิน
ขายลดเช็ค ตั๋วสัญญาใชเงิน บังคับจํานอง และค้ําประกัน โดยเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ จําเลยที่ ๑
ไดกูเงินและทําสัญญาเงินกูใหไวกับบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด วงเงินจํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และจําเลยที่ ๑ ยอมเสียดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไวโดยจําเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินไว
เปนประกันเงินกูดังกลาว ตอมาเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดมีคําสั่ง
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
ใหบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด ระงับการดําเนินกิจการ และใหองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน
การเงิน (ปรส.) นําทรัพยสินของบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด ออกขายแลวดําเนินการชําระบัญชี
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ของบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด ตามพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ โจทกไดรับโอนทรัพยสินของบริษัท
เงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด มาเปนของโจทกโดยถูกตองตามกฎหมาย จึงทําใหโจทกไดรับมาซึ่งสิทธิเรียกรอง
ของบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด ที่มีตอจําเลยทั้งสี่ หลังจากที่โจทกไดรับโอนสินทรัพยดังกลาวมาแลว
โจทกไดติดตอทวงถามไปยังจําเลยทั้งสี่หลายครั้ง แตจําเลยทั้งสี่ก็เพิกเฉย โจทกจึงไดยื่นฟองจําเลยทั้งสี่
ใหรวมกันชําระหนี้แกโจทกเปนเงินจํานวน ๕๔,๑๕๓,๓๙๒.๓๕ บาท พรอมดวยดอกเบี้ยรอยละ ๒๕ ตอป
นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก
จําเลยไดโตแยงบทบัญญัติของกฎหมาย ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ รวมสองประเด็น คือ
ประเด็นที่หนึ่ง พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ โดยใหเหตุผลวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
(บสท.) มีผลใชบังคับ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ ทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพหรือสิทธิเรียกรอง
ในคดีที่รัฐหรือกองทุนฟนฟูธนาคารแหงประเทศไทยถือหุนเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมดตองโอนเขา
บสท. ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๐ สวนสินทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ
ที่รัฐหรือกองทุนฟนฟูธนาคารแหงประเทศไทยไมไดถือหุนเกินรอยละ ๕๐ ตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑
แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงจะโอนเขา บสท. ได มาตรา ๓๑
แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ทําใหลูกหนี้เสียสิทธิเขา บสท. เปนการ
เลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ประเด็นที่สอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ โดยใหเหตุผลวา
หนี้ของจําเลยกอขึ้นครั้งแรกกอนป ๒๕๔๐ ภายหลังมีพฤติการณอันเปนเหตุสุดวิสัย ทําใหจําเลยพนวิสัย
ที่จะชําระหนี้ได และจําเลยไดรับความคุมครองสิทธิ ไมตกเปนผูผิดนัด และใหพักหนี้ชั่วคราวตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ และรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ มาตรา ๔๘ รับรองไว การทีโ่ จทกไดฟอ ง
ใหจําเลยชําระหนี้ในคดีนี้เปนการฟองการพิจารณาพิพากษาโดยใชสิทธิ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
และมาตรา ๓๐ หรือไม เพราะเปนการใชอํานาจเพื่อประโยชนแกคนสวนนอย แตประชาชนสวนใหญ
ไมไดรับความคุมครอง จึงเปนการเลือกปฏิบัติ การใชสิทธิฟองรอง พิจารณา พิพากษา และการบังคับคดี
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔
และมาตรา ๒๐๔ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

ขอพิจารณาเบื้องตน ขอโตแยงของจําเลยเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๒๖๔ “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความ
โตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวและสงความเห็นเชนวานั้น
ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
พิจารณาแลวเห็นวา ขอโตแยงของจําเลยซึ่งเปนคูความในคดีนี้โตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เนื่องจาก
มีการเลือกปฏิบัติและหนี้ดอยคุณภาพของลูกหนี้ไมสามารถโอนเขา บสท. ตามเงื่อนไขของกฎหมาย
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔
และมาตรา ๒๐๔ กรณีโจทกฟองใหจําเลยชําระหนี้ในคดีนี้เปนการใชสิทธิโดยไมมีอํานาจฟองและ
เลือกปฏิบัติ บทบัญญัติของกฎหมายที่ใหสิทธิโจทกฟองจําเลย จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และ
มาตรา ๓๐ ขอโตแยงของจําเลยจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
เนื่องจากจําเลยโตแยงเกี่ยวกับพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ไมชอบดวยบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ และอํานาจฟองของโจทกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย จึงมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตามคําโตแยงของจําเลยสองประเด็น คือ
ประเด็นที่หนึ่ง พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
ประเด็นที่สอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ บัญญัติไว ดังนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๓ “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใช
อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๓๐ “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ บัญญัติไวดังนี้
มาตรา ๓๑ “บสท. จะรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ ก็ได แตตองเปนสินทรัพยที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่มีอยู
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้
(๒) เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยตั้งแตสองรายขึ้นไป ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม
(๓) มูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีของทุกสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย
รวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และ
(๔) สินทรัพยดอยคุณภาพนั้นยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลมีคําสั่ง
ใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยลมละลายแลวกอนวันที่พระราชกําหนดนี้
ใชบังคับ
ในการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหรับโอนเฉพาะ
สินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๓) และ (๔) ซึ่งเปลี่ยนไปเปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒)
ในวันหรือกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ได”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๕๕ “เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง
หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงที่มีเขตอํานาจได
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้”
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๙๔ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๕
และมาตรา ๒๑๙ บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๘ “คําวา “เหตุสุดวิสัย” หมายความวา เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี
เปนเหตุที่ไมอาจปองกันไดแมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวัง
ตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น”
มาตรา ๑๕๐ “การใดมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เปนการพนวิสัย
หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเปนโมฆะ”
มาตรา ๑๙๔ “ดวยอํานาจแหงมูลหนี้ เจาหนี้ยอมมีสิทธิจะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ได อนึ่ง
การชําระหนี้ดวยงดเวนการอันใดอันหนึ่งก็ยอมมีได”
มาตรา ๒๐๔ “ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลว และภายหลังแตนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้แลว
ลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ไซร ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว
ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวันแหงปฏิทิน และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนดไซร ทานวา
ลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชบังคับแกกรณีที่ตองบอกกลาวลวงหนา
กอนการชําระหนี้ซึ่งไดกําหนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว”
มาตรา ๒๐๕ “ตราบใดการชําระหนี้นั้นยังมิไดกระทําลงเพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้
ไมตองรับผิดชอบ ตราบนั้นลูกหนี้ยังหาไดชื่อวาผิดนัดไม”
มาตรา ๒๑๙ “ถาการชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยเพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง
ที่ไดกอหนี้ และซึ่งลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบนั้นไซร ทานวาลูกหนี้เปนอันหลุดพนจากการชําระหนี้นั้น
ถาภายหลังที่ไดกอหนี้ขึ้นแลวนั้น ลูกหนี้กลายเปนคนไมสามารถจะชําระหนี้ไดไซร ทานใหถือ
เสมือนวาเปนพฤติการณที่ทําใหการชําระหนี้ตกเปนอันพนวิสัยฉะนั้น”
พิจารณาแลวเห็นวา
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ประเด็นที่หนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๘๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗
วา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ จึงไมจําตองวินิจฉัยซ้ําในประเด็นเดียวกันอีก
ประเด็นที่สอง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ เปนบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยของปวงชน
ชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง รับรองสิทธิของบุคคลวา เสมอกันในกฎหมาย
และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน วรรคสอง ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน วรรคสาม
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม จะกระทํามิได และวรรคสี่ มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคล
สามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่นยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตามวรรคสาม เมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ ซึ่งกําหนดหลักการใชสทิ ธิ
ของบุคคลทางศาลกรณีมีขอโตแยงเกิดขึ้น และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ บัญญัติ
ใหเจาหนี้ยอมมีสิทธิจะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ไดตามอํานาจแหงมูลหนี้ และมาตรา ๒๐๔ บัญญัติเกี่ยวกับ
ลูกหนี้ผิดนัด เพราะเจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้แลว และกรณีกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวันแหงปฏิทนิ
และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนด ลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิตองเตือนเลย จะเห็นไดวา บทบัญญัติ
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔
และมาตรา ๒๐๔ เปนการใชสิทธิทางศาลของคูความตามที่กฎหมายใหอํานาจไว และเปนบทบัญญัตทิ วั่ ไป
ใชบังคับกับทุกคน มิใชใหสิทธิเฉพาะบุคคลบางกลุมหรือเฉพาะคนกลุมนอย แตคนสวนใหญไมสามารถ
ใชสิทธิได เหตุผลที่จําเลยโตแยงวา มูลหนี้ของจําเลยเกิดขึ้นกอนป ๒๕๔๐ เนื่องจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ทําใหจําเลยพนวิสัยที่จะชําระหนี้ จําเลยไดรับความคุมครองสิทธิไมตกเปนผูผิดนัด และไดพักหนี้ชั่วคราว
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ และ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ มาตรา ๔๘ รับรองไว
บทบัญญัติดังกลาวเปนเรื่องที่จําเลยสามารถยกขึ้นเปนขอตอสูในศาลและเปนดุลพินิจของผูพิพากษา
ซึ่งมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย การที่โจทกยื่นฟอง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ จึงเปนการใชสิทธิของโจทกตามกฎหมายที่ใหอํานาจไวไมมีประเด็น
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ที่กระทบตออํานาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ หรือทําใหโจทก จําเลย ไมเสมอกันตามกฎหมาย
หรือไดรับความคุมครองตามกฎหมายไมเทาเทียมกัน หรือมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุ
แหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕
และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
นายสุธี สุทธิสมบูรณ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๗/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลจังหวัดราชบุรีสงคําโตแยงของจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๒๙๓/๒๕๔๕
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณีพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
และกรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐)
สรุปขอเท็จจริง
๑. สํานักงานศาลยุติธรรม มีหนังสือสง (๑) สําเนาคําฟองคดีหมายเลขดําที่ ๒๙๓/๒๕๔๕ (๒)
สําเนาคําใหการจําเลย และ (๓) สําเนารายงานกระบวนพิจารณา ของศาลจังหวัดราชบุรี เพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ สรุปขอเท็จจริงไดดังนี้
๑.๑ บรรษัทบริหารสิน ทรัพยสถาบันการเงิน (โจทก) เปน นิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้น โดย
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ มีวัตถุประสงคหลักในการประกอบ
ธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยทุกประเภทของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
ตามคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยนั้นเพื่อนําบริหาร
และจําหนายจายโอนตอไปและประกอบธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพที่มีการคางชําระดอกเบี้ย
ตั้งแตสามเดือนขึ้นไปของสถาบันการเงินอื่นที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย เขาถือหุนและมีอํานาจในการจัดการ
๑.๒ บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด (จําเลยที่ ๑) เปนลูกคาของบริษัทเงินทุน
คาเธยทรัสต จํากัด โดยจําเลยที่ ๑ ไดทําสัญญากับบริษัท ฯ ดังนี้
๑.๒.๑ สั ญ ญากู ยื ม เงิ น เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ วงเงิ น จํ า นวน
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยินยอมเสียดอกเบี้ยขณะทําสัญญาในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแตวนั ทีจ่ าํ เลยที่ ๑
ไดรับเงินกูยืมเปนตนไป หรือตามอัตราดอกเบี้ยใหมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือต่ํากวาอัตราที่กําหนดไวนี้
โดยบริษัท ฯ ไมตองแจงใหทราบลวงหนา ในการทําสัญญาเงินกูฉบับดังกลาว จําเลยที่ ๑ ไดรับเงินกู
จากบริษัท ฯ ไปแลว จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจําเลยที่ ๑ ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินใหไวเปนหลักฐาน
การรับเงิน จํานวน ๒ ฉบับ
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๑.๒.๒ สัญญาขายลดเช็ค เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยสัญญาวา เมื่อเช็คแตละฉบับที่นํามาขายลดถึงกําหนดชําระและไดมีการเรียกเก็บเงินจากธนาคารตามเช็ค
หรือนําฝากเขาบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินตามวิธีการปฏิบัติงานของธนาคารพาณิชยแลว ถูกธนาคารปฏิเสธ
การจายเงิน ทําใหบริษัท ฯ ไมไดรับเงินตามจํานวนที่สั่งจายในเช็คไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน จําเลยที่ ๑
ยินยอมรับผิดชดใชเงินตามจํานวนเช็คที่ถูกปฏิเสธการจายเงินพรอมเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๒๒ ตอป
นับแตวันที่เช็คถูกปฏิเสธการจายเงินเปนตนไปจนกวาจําเลยที่ ๑ จะชําระเงินใหบริษัท ฯ เสร็จสิ้น ปรากฏวา
มีเช็คจํานวน ๑๐ ฉบับ เมื่อถึงกําหนดวัน สั่งจาย บริษัท ฯ ไดนําเขาฝากในบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน
แตถูกธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจายเงิน
๑.๒.๓ จําเลยที่ ๑ ออกตั๋วสัญญาใชเงิน ตามจํานวนเงินที่ไดรับไปจากบริษัท ฯ
เพื่อเปนหลักฐานการรับเงินและเปนการสัญญาวาจะชําระหนี้คืนใหแกบริษัท ฯ ในวันที่ตั๋วสัญญาใชเงิน
ถึงกําหนดชําระ โดยยินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ระบุในตั๋วสัญญาใชเงินแกบริษัท ฯ ทุกเดือน และหาก
ดอกเบี้ยที่กําหนดมีการเปลี่ยนแปลง จําเลยที่ ๑ ยินยอมใหบริษัท ฯ เปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ
ปรากฏวา จําเลยที่ ๑ ไดเบิกเงินโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินใหแกบริษัท ฯ รวม ๖ ฉบับ
๑.๓ จําเลยที่ ๑ ถึงจําเลยที่ ๔ ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อประกัน
การชําระหนี้ โดยตกลงกับบริษัท ฯ วา หากบริษัท ฯ ขายทอดตลาดทรัพยจํานองไดเงินไมพอชําระหนี้
จําเลยที่ ๑ ถึงจําเลยที่ ๔ ยอมใชเงินสวนที่ขาดจนครบ นอกจากนั้น จําเลยที่ ๒ ถึงจําเลยที่ ๔ ยังเขามา
เปนผูค้ําประกันและรวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑ ตอบริษัท ฯ โดยรับผิดอยางลูกหนี้รวมกับจําเลยที่ ๑
๑.๔ นับแตวันที่ไดทําสัญญากูเงิน สัญญาขายลดเช็ค และออกตั๋วสัญญาใชเงิน และรับเงิน
ไปจากบริษัท ฯ แลว จําเลยที่ ๑ ไดชําระดอกเบี้ยและเงินตนคืนบางสวนแตไมตรงตามกําหนดระยะเวลา
ในสัญญา เมื่อครบกําหนดชําระหนี้ดังกลาว จําเลยที่ ๑ ก็มิไดชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นไป
๑.๕ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง อาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ไดมีคําสั่งใหบริษัทเงินทุน
คาเธยทรัสต จํากัด ระงับการดําเนินกิจการ และใหองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
นําทรัพยสินของบริษัท ฯ ออกขายแลวดําเนินการชําระบัญชีของบริษัท ฯ ตามพระราชกําหนดการปฏิรูป
ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
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๑.๖ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ โจทกไดรับโอนทรัพยสินของบริษัท ฯ มาเปนของโจทก
โดยถูกตองตามกฎหมาย ทําใหโจทกไดรับมาซึ่งสิทธิเรียกรองของบริษัท ฯ ที่มีตอจําเลยทั้งสี่ โดยถือวา
จําเลยทั้งสี่รูถึงการโอนสิทธิเรียกรองโดยไมจําเปนตองบอกกลาว ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ ทวิ
แหงพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
หลังจากไดรับโอนทรัพยสินดังกลาวแลว โจทกไดติดตอทวงถามไปยังจําเลยทั้งสี่หลายครั้ง
แตจําเลยทั้งสี่เพิกเฉย โจทกจึงไดมอบหมายใหทนายความมีหนังสือทวงถาม และแจงบังคับจํานองไปยัง
จําเลยทั้งสี่เพื่อใหชําระหนี้ เมื่อครบกําหนดใหชําระหนี้ตามหนังสือทวงถามแลวจําเลยทั้งสี่ก็มิไดชําระหนี้
ใหเสร็จสิ้นไป
๑.๗ บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน เปนโจทกยื่นฟองบริษัท แบงกอก สกรีน
โปรดักซ จํากัด เปนจําเลยที่ ๑ นายมานพ ทักษิณะมณี เปนจําเลยที่ ๒ นายไพโรจน ทักษิณะมณี
เปนจําเลยที่ ๓ และนายชัยวัฒน เซี่ยงจง เปนจําเลยที่ ๔ ตอศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕
ในความผิดฐาน ผิดสัญญากูเงิน ขายลดเช็ค ตั๋วสัญญาใชเงิน บังคับจํานองและค้ําประกัน ขอใหศาลพิจารณา
พิพากษาและบังคับใหจําเลยทั้งสี่รวมกันชําระหนี้แกโจทก เปนเงินจํานวน ๕๔,๑๕๓,๓๙๒.๓๕ บาท
พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๒๕ ตอป จากตนเงินจํานวน ๒๔,๙๕๓,๑๐๙.๑๖ บาท นับถัดจาก
วันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น หากจําเลยทั้งสี่ไมชําระเงินใหโจทกหรือชําระไมครบ ใหยึด
ทรัพยจํานองพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน รวมทั้งใหยึดและหรืออายัดทรัพยสินอื่น ๆ ของจําเลยทั้งสี่
ออกขายทอดตลาด เพื่อนําเงินมาชําระหนี้แกโจทกจนครบถวน
๑.๘ จําเลยทั้งสี่ยื่นคําใหการตอศาลจังหวัดราชบุรี ปฏิเสธฟองของโจทกและตอสูวาเนื่องจาก
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ทําใหไมมีการชําระหนี้
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ เปนเหตุใหจําเลยไมไดตกเปนผูผิดนัด
และหลุดพนจากการชําระหนี้ มีความชอบธรรมที่จะไดรับการรับรองและคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
และตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นอกจากนั้นจําเลยยังโตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
๑.๙ จําเลยทั้งสี่ยื่นคํารองตอศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ จํานวน
๒ คํารอง คือ
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คํารองที่หนึ่ง โตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใชบังคับ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีผลทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพ หรือสิทธิเรียกรองในคดีที่รัฐ หรือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ถือหุนเกินรอยละ ๕๐
ของหุนทั้งหมด ตองโอนเขา บสท. ตามพระราชกําหนด ฯ มาตรา ๓๐ สวนสินทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ
ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ ไมไดถือหุนเกินรอยละ ๕๐ จะโอนเขา บสท. ไดตองมีคุณสมบัติ
ตามพระราชกําหนด ฯ มาตรา ๓๑ หนี้ดอยคุณภาพที่อยูในกลุมบริษัทเงินทุน ๕๖ แหง ที่ถูกปดกิจการ
ซึ่งรัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ ถือหุนอยูเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมดก็อยูในบังคับของมาตรา ๓๐
ตลอดไป แตหนี้ดอยคุณภาพที่มีสถานภาพเชนเดียวกับหนี้ดอยคุณภาพที่ถูกโอนสิทธิเรียกรองไปยัง
กองทุนตางชาติ ในราคารอยละ ๒๐ ของตนเงิน ตามพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ฯ
มีผลทําใหลูกหนี้เสียสิทธิเขา บสท. เปนการเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมีผลทําให
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ซึ่งเปน
บทบัญญัติวาดวยการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน และรับรองสิทธิสวนบุคคลใหมีความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย
ไมสามารถบังคับใชได
มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่ออกหรือยกเวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิบุคคลตามกฎหมาย และขัดตอสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่บุคคลไดรับเทาเทียมกันในทางกฎหมายจะเลือกปฏิบัติมิได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ดังนั้นมาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑
ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ อันเปนหลักมนุษยธรรม และ
เปน หลักสากลที่รองรับสิทธิบุคคล ตองดวยบทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖ ไมมีผ ลบังคับใชได
จึงขอใหศาลสงคําโตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
คํารองที่สอง โตแยงวา หนี้ในคดีนี้กอขึ้นครั้งแรก กอนป พ.ศ. ๒๕๔๐ และภายหลังกอหนี้ขึ้นแลว
ไดมีพฤติการณอันเปนเหตุสุดวิสัย ทําใหจําเลยกลายเปนพนวิสัยที่จะชําระหนี้ได รัฐบาลเรียกวาเปนวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๔๑ วา วิกฤตเศรษฐกิจอยางรายแรง
ดังกลาว ไดเปนที่ประจักษแกบุคคลทั่วไป จึงไมตองสืบพยานและไมสามารถตอรองใหเห็นเปนอยางอื่น
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ซึ่งมีผลผูกพันศาลยุติธรรม คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหนวยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญ สงผลกระทบทํา
ใหเจาหนี้ คือธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ สุดวิสัยที่จะเพิ่มทุนได ตองขอใหธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ตางประเทศเขามาเพิ่มทุน ผูถือหุนเดิม (ธนาคาร) เหลือหุนเพียงรอยละ ๖ ธนาคารพาณิชยดังกลาว
ก็ตกเปนของตางชาติและธนาคารที่สุดวิสยั ที่จะเพิ่มทุนไดก็ตองถูกถอนใบอนุญาต ปดกิจการไป ๕ ธนาคาร
บริษัทเงินทุนที่สุดวิสัยจะเพิ่มทุน ตองถูกถอนใบอนุญาต ปดกิจการไปจํานวน ๕๖ บริษัท สงผลกระทบ
ทําใหทรัพยสิน มีราคาตกต่ําลงกวามูลคาที่แ ทจริงรอยละ ๖๐ ถึง ๗๐ สงผลกระทบตอคาเงิน บาท
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากอัตรา ๒๕ บาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ เปน ๔๐ กวาบาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ
รวมทั้งสงผลกระทบตอจําเลยซึ่งเปนลูกหนี้ กลายเปนบุคคลสุดวิสัยที่จะชําระหนี้ได ทําใหจําเลยไดรับ
ความคุมครองสิทธิไมตกเปนผูผิดนัด และใหพักหนี้ช่ัวคราว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๘ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ และมีสิทธิที่จะไดรับการพักหนี้ชั่วคราว
จนกวาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจหรือพฤติการณอันเปนเหตุสุดวิสัยจบสิ้น หรือจนกวาคาเงินบาทกลับมา
อยูที่เดิม (จํานวน ๒๕ บาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ) ประกอบกับมีสิทธิที่จะถือวาจําเลยมิไดผิดนัดชําระหนี้
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕ สิทธิที่จะไดรับการพักหนี้ชั่วคราว โดยถือวาหลุดพน
จากการชําระหนี้ชั่วคราว ตามมาตรา ๒๑๙ เปนสิทธิขั้นพื้นฐานอันชอบธรรมที่มิไดละเมิดสิทธิของโจทก
เพราะมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘
ไดรับรองไวอยางชัดเจน
ดังนั้น การที่โจทกฟองจําเลยใหชําระหนี้ในคดีนี้ จึงเปนการฟอง การพิจารณา การพิพากษา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ซึ่งเปนการใชสิทธิที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗
ถึงมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ และตกเปนโมฆะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ จึงขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และ
มาตรา ๓๐ หรือไม
ประเด็นที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
๑. พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
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๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใช
อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได
มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจงโดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่น
ของรัฐโดยตรง ในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง
มาตรา ๒๘ บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่
ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแ หง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได
มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม
มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพยสิน ยอมไดรับความคุม ครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุม ครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปน ไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๖๔ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือ
คูความโตแยงวาบทบัญญัติแ หงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และ
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินจิ ฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึง คําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๕๕ เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง
หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงที่มีเขตอํานาจได
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๘ คําวา “เหตุสุดวิสัย” หมายความวา เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี
เปนเหตุที่ไมอาจปองกันไดแมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวัง
ตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น
มาตรา ๑๕๐ การใดมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เปนการพนวิสัย
หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นเปนโมฆะ
มาตรา ๑๙๔ ดวยอํานาจแหงมูลหนี้ เจาหนี้ยอมมีสิทธิจะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ได อนึ่ง
การชําระหนี้ดวยงดเวนการอันใดอันหนึ่งก็ยอมมีได
มาตรา ๒๐๔ ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลว และภายหลังแตนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้แลว
ลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ไซร ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว
ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวันแหงปฏิทิน และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนดไซร ทานวา
ลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชบังคับแกกรณีที่ตองบอกกลาวลวงหนา
กอนการชําระหนี้ ซึ่งไดกําหนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว
มาตรา ๒๐๕ ตราบใดการชําระหนี้นั้นยังมิไดกระทําลง เพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้
ไมตองรับผิดชอบ ตราบนั้นลูกหนี้ยังหาไดชื่อวาผิดนัดไม
มาตรา ๒๑๙ ถาการชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยเพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง
ที่ไดกอหนี้ และซึ่งลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบนั้นไซร ทานวาลูกหนี้เปนอันหลุดพนจากการชําระหนี้นั้น
ถาภายหลังที่ไดกอหนี้ขึ้นแลวนั้น ลูกหนี้กลายเปนคนไมสามารถจะชําระหนี้ไดไซร ทานให
ถือเสมือนวาเปนพฤติการณที่ทําใหการชําระหนี้ตกเปนอันพนวิสัยฉะนั้น
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๐ ใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีกองทุนฟนฟู หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่งหรือรวมกันเปนผูถือหุนเกินรอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
โอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทั้งหมดใหแก บสท.
ภายในเวลาที่ บสท. กําหนด
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนมาตามวรรคหนึ่ง ไดแกสินทรัพยดังตอไปนี้
(๑) สินทรัพยจัดชั้นสูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

(๒) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ
(๓) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย
(๔) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
สินทรัพยดอยคุณภาพตาม (๑) และ (๒) คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จะกําหนดใหโอนมาแตเฉพาะสินทรัพยที่มีเจาหนี้เกินหนึ่งรายก็ได แตสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยซึ่งเปนเจาหนี้หรือผูรับโอนหนี้จากสถาบันการเงิน แลวแตกรณี ตองรายงานการดําเนินการ
เกี่ยวกับสินทรัพยดอยคุณภาพที่เหลือให บสท. ทราบตามเวลาที่ บสท. กําหนด และ บสท. จะสั่งให
สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยดังกลาวโอนสินทรัพยนั้นทั้งหมดหรือบางรายใหแก บสท.
เมื่อใดก็ได
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะกําหนดใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย
ตามวรรคหนึ่งโอนสินทรัพยตาม (๓) และ (๔) เฉพาะบางสวน และโอนสินทรัพยจดั ชัน้ กลาวถึงเปนพิเศษ
เฉพาะรายใหแก บสท. ก็ได
สินทรัพยดอยคุณภาพตาม (๑) ที่โอนมา หากเปนสินทรัพยจัดชั้นสูญที่ตัดออกจากบัญชีแลว
หรือที่ไมมีทรัพยสินเปนหลักประกัน ใหถือวาไมมีมูลคา และให บสท. ตรวจสอบการดําเนิน การ
ของสถาบัน การเงิน ที่โอนสิน ทรัพ ยเช น ว านั้น วาไดดํา เนิน การถูก ตอ งตามกฎหมาย ระเบียบหรื อ
ขอบังคับของสถาบัน การเงิน นั้นหรือของธนาคารแหงประเทศไทยหรือไม เพื่อรายงานใหธนาคาร
แหงประเทศไทยดําเนินคดีตอผูรับผิดชอบตอไป
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนมาตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงสินทรัพยที่มีการฟองคดีอยูในศาล
โดยศาลยังไมไดมีคําพิพากษาดวย โดยใหศาลสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ เวนแต บสท. จะยื่น
คํารองขอเปนอยางอื่น แตไมรวมถึงสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราวหรือ
เด็ดขาดหรือใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว
สินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลลมละลายสั่งฟนฟูกิจการแตยังไมไดใหความเห็นชอบ
แผนฟนฟูกิจการนั้น ถาลูกหนี้และผูทําแผนฟนฟูกิจการรวมกันรองขอโดยมีเหตุอันสมควร ศาลจะสั่ง
ใหดําเนินการฟนฟูกิจการตอไปโดยไมสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความก็ได แตตองยื่นคํารองขอเสีย
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ
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คดีที่ศาลสั่งจําหนายออกจากสารบบความตามวรรคหก ถาอายุความฟองรองยังเหลืออยูไมถึงหาป
นับแตวันจําหนายคดี ใหขยายอายุความออกไปเปนหาปนับแตวันที่ศาลสั่งจําหนายคดี
มาตรา ๓๑ บสท. จะรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสิน ทรัพยอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ ก็ได แตตองเปนสินทรัพยที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่มีอยู
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้
(๒) เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพยตั้งแตสองรายขึ้นไป ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม
(๓) มูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีของทุกสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย
รวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และ
(๔) สินทรัพยดอยคุณภาพนั้นยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาล
มีคํา สั่งใหค วามเห็ น ชอบแผนฟ น ฟูกิ จการของลูกหนี้ต ามกฎหมายวาด วยลม ละลายแลว กอนวัน ที่
พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ
ในการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหรับโอนเฉพาะ
สินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๓) และ (๔) ซึ่งเปลี่ยนไปเปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒)
ในวันหรือกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ได
มาตรา ๓๒ สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยใดประสงคจะโอนสินทรัพยตามมาตรา ๓๑
ใหแก บสท. ตองมีหนังสือแจงให บสท. ทราบและโอนสินทรัพยให บสท. ภายในเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด
เมื่อแจงความประสงคการโอนสินทรัพยตามวรรคหนึ่งแลว จะเพิกถอนมิได
การโอนสินทรัพยตามวรรคหนึ่ง สถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพยตองโอนสินทรัพย
ที่มีลักษณะตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี ทั้งหมดใหแก บสท. และใหนําความ
ในมาตรา ๓๐ วรรคหก วรรคเจ็ด และวรรคแปด มาใชบังคับกับสินทรัพยที่ตองโอนมาดวยโดยอนุโลม
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สินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองโอนมาตามวรรคสาม ใหรวมถึงหนี้ของนิติบุคคลอื่นที่นิติบุคคล
ที่เปนลูกหนี้ตามมาตรา ๓๑ (๒) หรือผูถือหุนสวนขางมากของนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้ดังกลาวมีหุนอยู
เกินรอยละหาสิบ และหนี้ที่ผูบริหารของลูกหนี้หรือบุคคลอื่นยอมตนเขาเปนหนี้เพื่อประโยชนของลูกหนี้
หรือของนิติบุคคลอื่นนั้น หรือเพื่อชําระหนี้หรือดอกเบี้ยของลูกหนี้หรือของ นิติบุคคลอื่นนั้นดวย
คําวินิจฉัย
ประเด็นที่ ๑ พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
จําเลยผูรองโตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ จึงขอใหศาลยุติธรรมที่พิจารณาคดีสงเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณา
วินิจฉัยในประเด็นดังกลาว
เนื่องจากในประเด็นนี้ ไดมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๔๗ ไวแลว จึงไมจําตองวินิจฉัยซ้ําอีก
ประเด็นที่ ๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
หรือไม
สําหรับประเด็นนี้ที่จําเลยผูรองโตแยงวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕
และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ มาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
และมาตรา ๓๐ หรือไม พิจารณาแลวเห็นวา
มาตรา ๕๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เปนหลักทั่วไปของการใชสิทธิทางแพง
ตอศาล มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนหลักการของประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะหนี้ที่ใหสิทธิเจาหนี้เรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ
บทบัญญัติมาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ เปนบทบัญญัติที่ใหความเสมอภาคกับคูกรณีทั้งลูกหนี้และเจาหนี้
ทั้งเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับเปนการทั่วไปแกบุคคลผูอยูใ นฐานะเจาหนี้และลูกหนี้ไมไดใชบังคับกับ
กรณีใดกรณีหนึ่ง บทบัญญัติดังกลาวทั้ง ๓ มาตรา ไมมีขอความใดที่เปนการเลือกปฏิบัติ หรือไมเปนไปตาม
หรือขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
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ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ มาตรา ๒๐๔ ไมขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
และมาตรา ๓๐
พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายสุวิทย ธีรพงษ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๗/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และ
มาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลจังหวัดราชบุรีสงคํารองของผูรอง (บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด กับพวก
รวม ๔ ราย) ซึ่งเปนจําเลยในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๒๙๓/๒๕๔๕ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ โดยผูรองยื่นคํารองวา
๑. บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (โจทก) เปนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ มีวัตถุประสงคหลักในการประกอบธุรกิจรับซื้อ
หรือรับโอนสินทรัพยทุกประเภทของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตาม
คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยนั้นเพื่อบริหารและ
จําหนายจายโอนตอไปและประกอบธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนสิน ทรัพยดอยคุณภาพที่มีการคางชําระ
ดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไปของสถาบันการเงินอื่นที่กองทุนเพื่อการฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย เขาถือหุนและมีอํานาจในการจัดการ
๒. บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด (จําเลยที่ ๑) เปน ลูกคาของบริษัทเงิน ทุน
คาเธยทรัสต จํากัด โดยจําเลยที่ ๑ ไดทําสัญญากับบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด ดังนี้ คือ สัญญากูยืมเงิน
สัญญาขายลดเช็ค จําเลยที่ ๑ ไดออกตั๋วสัญญาใชเงิน ตามจํานวนเงินที่ไดรับไปจากบริษัทฯ เพื่อเปน
หลักฐานการรับเงินและเปนการสัญญาวาจะชําระหนี้คืนใหแกบริษัทฯ ในวันที่ตั๋วสัญญาใชเงินถึงกําหนดชําระ
๓. เพื่อเปนการประกันหนี้ดังกลาว นายมานพ ทักษิณะมณี (จําเลยที่ ๒) ไดจดทะเบียน
จํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง รวม ๓ โฉนด และนายไพโรจน ทักษิณะมณี (จําเลย ที่ ๓) กับนายชัยวัฒน
เซี่ยงจง (จําเลยที่ ๔) ไดจดทะเบียนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง รวม ๓ แปลง นอกจากนั้น จําเลยที่ ๒
ถึงจําเลยที่ ๔ ยังเขามาเปนผูค้ําประกันและรวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑ ตอบริษัทฯ โดยรับผิดอยางลูกหนี้
รวมกับจําเลยที่ ๑
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๔. นับแตวันที่ไดทําสัญญากูเงิน สัญญาขายลดเช็ค และออกตั๋วสัญญาใชเงินและรับเงินไป
จากบริษัทฯ แลว จําเลยที่ ๑ ไดชําระดอกเบี้ยและเงินตนคืนบางสวนแตไมตรงตามกําหนดระยะเวลา
ในสัญญา เมื่อครบกําหนดชําระหนี้ดังกลาว จําเลยที่ ๑ ก็มิไดชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นไป
๕. เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง อาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ไดมีคําสั่งใหบริษัทเงินทุน
คาเธยทรัสต จํากัด ระงับการดําเนินกิจการและใหองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
นํ า ทรั พ ย สิ น ของบริ ษั ท ฯ ออกขายแล ว ดํ า เนิ น การชํ า ระบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ตามพระราชกํ า หนด
การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๖. เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ โจทกไดรับโอนทรัพยสินของบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต
จํากัด มาเปนของโจทกโดยถูกตองตามกฎหมาย ทําใหโจทกไดรับมาซึ่งสิทธิเรียกรองของบริษัทฯ ที่มี
ตอจําเลยทั้งสี่โดยถือวา จําเลยทั้งสี่รูถึงการโอนสิทธิเรียกรองโดยไมจําเปนตองบอกกลาว ตามมาตรา ๒๗
และมาตรา ๓๐ ทวิ แหงพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
หลังจากไดรับโอนทรัพยสินดังกลาวแลว โจทกไดติดตอทวงถามไปยังจําเลยทั้งสี่หลายครั้ง
แตจําเลยทั้งสี่เพิกเฉย โจทกจึงไดมีหนังสือทวงถาม และแจงบังคับจํานองไปยังจําเลยทั้งสี่เพื่อใหชําระหนี้
เมื่อครบกําหนดใหชําระหนี้ตามหนังสือทวงถามแลว จําเลยทั้งสี่ก็มิไดชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นไป
๗. บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน จึงเปนโจทกฟองบริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ
จํากัด เปนจําเลยที่ ๑ นายมานพ ทักษิณะมณี เปนจําเลยที่ ๒ นายไพโรจน ทักษิณะมณี เปนจําเลยที่ ๓
และนายชัยวัฒน เซี่ยงจง เปน จําเลยที่ ๔ ตอ ศาลจังหวัดราชบุรี ในความผิดฐาน ผิดสัญญากูเงิน
ขายลดเช็ค ตั๋วสัญญาใชเงิน บังคับจํานองและค้ําประกัน ขอใหศาลพิพากษาและบังคับใหจําเลยทั้งสี่
รวมกันชําระหนี้แกโจทกเปนเงินจํานวน ๕๔,๑๕๓,๓๙๒.๓๕ บาท
๘. จําเลยทั้งสี่ยื่น คําใหการตอศาลจังหวัดราชบุ รี ปฏิเสธฟอง โตแ ยงวาพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
๙. ผูรองซึ่งเปนจําเลยทั้งสี่ยื่นคํารองตอศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖
จํานวน ๒ คํารอง คือ
คํารองที่หนึ่ง โตแยงวา มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ เปน
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ออกหรือยกเวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิบุคคลตาม
กฎหมาย และขัดตอสิทธิขั้น พื้น ฐานที่บุคคลไดรับเทาเทียมกัน ในทางกฎหมายจะเลือกปฏิบัติมิได
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ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ดังนั้น มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ
จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘
อัน เปน หลักมนุษยธรรม และเปน หลักสากลที่รองรับสิทธิบุคคล ตองดวยบทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๖ ไมมีผลบังคับใชได จึงขอใหศ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทยฯ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
คํารองที่สอง โตแยงวา หนี้ในคดีนี้กอขึ้นครั้งแรก กอนป พ.ศ. ๒๕๔๐ และภายหลังกอหนี้ขึ้นแลว
ไดมีพฤติการณอันเปนเหตุสุดวิสัย ทําใหผูรองกลายเปนพนวิสัยที่จะชําระหนี้ได รัฐบาลเรียกวาเปน
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจอยางรายแรง สงผลกระทบตอผูรองซึ่งเปนลูกหนี้กลายเปนบุคคลสุดวิสัยที่จะ
ชํ า ระหนี้ ไ ด ทํ า ให ผู ร อ งได รั บ ความคุ ม ครองสิ ท ธิ ไ ม ต กเป น ผู ผิ ด นั ด และให พั ก หนี้ ชั่ ว คราว
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ และ
มีสิทธิที่จะไดรับการพักหนี้ชั่วคราวจนกวาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจหรือพฤติการณอันเปนเหตุสุดวิสัยจบสิ้น
หรือจนกวาคาเงินบาทกลับมาอยูที่เดิม (จํานวน ๒๕ บาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ) ประกอบกับสิทธิ
ที่จะถือวาผูรองมิไดผิดนัดชําระหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตา ๒๐๕ สิทธิที่จะ
ไดรับการพักหนี้ชั่วคราว โดยถือวาหลุดพนจากการชําระหนี้ชั่วคราว ตามมาตรา ๒๑๙ เปนสิทธิขั้นพื้นฐาน
อันชอบธรรมที่มิไดละเมิดสิทธิของโจทก เพราะมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗
ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ไดรับรองไวอยางชัดเจน
ดังนั้น การที่โจทกฟองผูรองใหชําระหนี้ในคดีนี้ จึงเปนการฟอง การพิจารณา การพิพากษา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ซึ่งเปนการใชสิทธิที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗
ถึงมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ และตกเปนโมฆะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ จึงขอใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
พิเคราะหแลวมีประเด็นที่ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ๒ ประเด็น คือ
(๑) พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม และ
(๒) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิช ย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
หรือไม
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สําหรับประเด็นที่หนึ่ง พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไมนั้น ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยไวแลว ตามคําวินิจฉัย
ที่ ๘๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ วาพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
สวนประเด็น ที่สอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และ
มาตรา ๓๐ หรือไมนั้น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ เปนหลักในเรื่องการนําคดีขึ้น สูศ าล
กลาวคือ เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพงหรือบุคคลใด
จะตองใชสิทธิท างศาล บุคคลนั้น ชอบที่ จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงที่มีเ ขตอํานาจไดตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและพาณิชยและประมวลกฎหมายนี้
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ บัญญัติเปนหลักวาดวยอํานาจแหงมูลหนี้
เจาหนี้ยอมมีสิทธิจะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ได
มาตรา ๒๐๔ บัญญัติวา ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลว และภายหลังแตนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือน
ลูกหนี้แลว ลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้
ไวตามวันแหงปฏิทิน และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนด ลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ บัญญัติวา อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย
ผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย บุคคลยอม
มีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุม ครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมจะกระทํามิได
พิจารณาแลว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง มาตรา ๕๕ เปน หลั กในการนํา คดีม าสูศ าล และ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ เปน เรื่องที่เมื่อหนี้ถึงกําหนด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

การชําระหนี้ และเจาหนี้ไดใหคําเตือนแลว ลูกหนี้ไมชําระหนี้ เจาหนี้จึงนําคดีมาฟองศาลได บทบัญญัติ
ดังกลาวใชบังคับเปนการทั่วไป ไมไดใชบังคับแกกรณีใดโดยเฉพาะ จึงไมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการใชอํานาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย และมาตรา ๓๐ เปนเรื่องความเสมอภาค
และการเลือกปฏิบัตโิ ดยไมเปนธรรม
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
นายสุวิทย ธีรพงษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๗/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลจังหวัดราชบุรีสงคําโตแยงของจําเลย ที่ ๑ ถึงที่ ๔ ในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๒๙๓/๒๕๔๕
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณีพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
และกรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๙๔ มาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐)
ศาลจังหวัดราชบุรีสงคําโตแยงของจําเลย ที่ ๑ ถึงที่ ๔ ในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๒๙๓/๒๕๔๕
ขอใหศ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และกรณี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔
มาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม
๑. สรุปขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปความได ดังนี้
บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด เปนลูกคาของบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด
ไดทําสัญญากูยืมเงินกับบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ วงเงินจํานวน
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และยินยอมเสียดอกเบี้ยขณะทําสัญญาในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแตวัน ที่
ไดรับเงิน กูยืม เปนตน ไป หรือตามอัตราดอกเบี้ยใหมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือต่ํากวาอัตราที่
กําหนดไว โดยบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด ไมตองแจงใหทราบลวงหนา ในการทําสัญญากูเงินดังกลาว
บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด ไดรับเงินไปเปนจํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และไดออกตั๋วสัญญา
ใชเงินใหไวเปนหลักฐานการรับเงิน จํานวน ๒ ฉบับ
นอกจากสัญญากูยืมเงินแลว บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด ไดทําสัญญาขายลดเช็ค
กับบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด ในวงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยสัญญาวา เมื่อเช็คแตละฉบับ
ที่นํามาขายลดถึงกําหนดชําระและไดมีการเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือนําฝากเขาบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินแลว
หากเรี ยกเก็บ ไมได เพราะธนาคารปฏิเ สธการจายเงิ น บริ ษัท แบงกอก สกรี น โปรดักซ จํากั ด
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ยินยอมชดใชเงินตามจํานวนเช็คที่ถูกปฏิเสธการจายเงินพรอมทั้งจายดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๒๒ ตอป
นับแตวันที่เช็คถูกปฏิเสธการจายเงินเปนตนไปจนกวาบริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด จะชําระเงิน
ใหแกบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด เสร็จสิ้น
นอกจากนั้น บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินตามจํานวนเงิน
ที่ไดรับไปจากบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด เพื่อเปนหลักฐานการรับเงินและเปนการสัญญาวาจะ
ชําระหนื้คืนใหแกบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด ในวันที่ตั๋วสัญญาใชเงินถึงกําหนดชําระโดยยินยอม
เสียดอกเบี้ยในอัตราที่ระบุในตั๋วสัญญาใชเงินทุกเดือนและหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่กําหนด
บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด ก็ยินดีชําระดอกเบี้ยในอัตราที่เปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบกอน
ซึ่งในกรณีนี้บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด ไดออกตั๋วสัญญาใชเงิน ใหแ กบริษัทเงิน ทุน
คาเธยทรัสต จํากัด รวม ๖ ฉบับ
นอกจาก บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด จะทําสัญญาไวกับบริษัทเงินทุน คาเธยท รัสต
จํากัด แลว นายมานพ ทักษิณะมณี นายไพโรจน ทักษิณะมณี กับนายชัยวัฒน เซี่ยงจง ไดจดทะเบียน
จํานองที่ดิน พรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อประกัน การชําระหนี้ ทั้งนี้บุคคลทั้งสี่ไดตกลงกับบริษัทเงิน ทุน
คาเธยทรัสต จํากัด วา หากบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด ขายทอดตลาดทรัพยที่จํานองไวไดเงิน
ไมพอชําระหนี้ พวกตนจะยอมใชเงินสวนที่ขาดใหครบ นอกจากนั้นผูจํานองเหลานั้นยังยอมเขาค้ําประกัน
และรวมรับผิดอยางลูกหนี้รวมกับบริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด ดวย
ตอมา ในวัน ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง อาศัยอํานาจตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร มีคําสั่งให
บริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด ระงับการดําเนินกิจการและใหองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
(ปรส.) นําทรัพยสินของบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด ออกขายแลวดําเนินการชําระบัญชีของบริษัทเงินทุน
คาเธยทรัสต จํากัด ตามพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๔๑ และในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (ซึ่งเปนนิติบุคคล
ที่จัดตั้งโดยพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีวัตถุประสงค
หลักในการประกอบธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยทุกประเภทของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุน
ที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตามคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รวมตลอดจนหลักประกัน
ของสิน ทรัพ ยนั้น เพื่ อนํา ไปบริห ารและจําหนา ยจา ยโอนต อและประกอบธุรกิ จรั บซื้อ หรื อรับ โอน
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สินทรัพยดอยคุณภาพที่มีการคางชําระดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไปของสถาบันการเงินอื่นที่กองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยการธนาคารแหงประเทศไทยเขาถือหุน
และมีอํานาจจัดการ) ไดรับโอนทรัพยสินของบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด มาเปนของบรรษัท
บริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน ทําใหไดรับสิทธิเรียกรองของบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด ที่มี
ตอบริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด และผูค้ําประกันทั้งหลาย โดยถือวาลูกหนี้เหลานั้นรูถึง
การโอนสิทธิเรียกรองโดยไมจําเปนตองบอกกลาวตามพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ ทวิ
หลังจากบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินไดรับโอนสิทธิเรียกรองและทรัพยสินดังกลาวแลว
ก็ไดติดตอทวงถามไปยังบุคคลทั้งสี่หลายครั้งแตบุคคลทั้งสี่เพิกเฉย ไมยอมชําระหนี้บรรษัทบริหารสินทรัพย
สถาบันการเงินจึงไดมอบหมายใหทนายความมีหนังสือทวงถามและแจงบังคับจํานองไปยังบุคคลทั้งสี่
เพื่อใหชําระหนี้และเมื่อครบกําหนดตามหนังสือทวงถามแลว บุคคลทั้งสี่ยังไมยอมชําระหนี้ บรรษัท
บริหารสิน ทรัพยสถาบัน การเงิน จึงฟองบริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด เปน จําเลยที่ ๑
นายมานพ ทักษิณะมณี เปนจําเลยที่ ๒ นายไพโรจน ทักษิณะมณี เปนจําเลยที่ ๓ และนายชัยวัฒน
เซี่ยงจง เปนจําเลยที่ ๔ ตอศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มีน าคม ๒๕๔๕ เพราะจําเลยทั้งสี่
ผิดสัญญากูยืมเงิน ขายลดเช็ค ตั๋วสัญญาใชเงิน บังคับจํานองและค้ําประกัน ขอใหศาลพิจารณาพิพากษา
และบังคับใหจําเลยทั้งสี่รวมกันชําระหนี้แกโจทกเปนเงินจํานวน ๕๔,๑๕๓,๓๙๒.๓๕ บาท
จําเลยทั้งสี่ยื่นคํารองตอศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ จํานวน ๒ คํารอง
คํารองที่หนึ่ง โตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลทําให
สินทรัพยดอยคุณภาพ หรือสิทธิเรียกรองในคดีที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทยถือหุนเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมดตองโอนเขา บสท. ตามพระราชกําหนดฯ
มาตรา ๓๐ สําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ ที่รัฐ หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไมไดถือหุนรอยละ ๕๐
จะโอนเขา บสท. ไดก็ตองมีคุณสมบัติตามพระราชกําหนดฯ มาตรา ๓๑ ดังนั้น หนี้ดอยคุณภาพที่มี
สถานภาพ เชนเดียวกันหรือดอยคุณภาพที่ถูกโอนสิทธิเรียกรองไปยังกองทุนตางชาติในราคารอยละ ๒๐
ของตนเงิน ตามพระราชกําหนดการปฏิรูปของระบบสถาบันการเงินฯ จึงไมสามารถเขาไปอยูใน บสท. ได
จึงเปนการเลือกปฏิบัติ และขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมีผลทําใหรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึง
มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ซึ่งรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานและรับรองสิทธิสวนบุคคล
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ใหมีความเทาเทียมกันในทางกฎหมายไมสามารถใชบังคับได ดวยเหตุดังกลาว พระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสิน ทรัพยไทยฯ มาตรา ๓๑ จึงเปนบทบัญญัติที่ออกหรือ ยกเวน รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙
ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลตามกฎหมาย และขัดตอสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งบุคคลไดรับอยางเทาเทียมกัน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๘
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ใชบังคับไมได และขอใหศาลสงคําโตแยง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทยฯ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
คํารองที่สอง โตแยงวา หนี้ในคดีที่กอขึ้นครั้งแรกกอนป ๒๕๔๐ และไดมีพฤติการณอันเปน
เหตุสุดวิสัย ทําใหจําเลยกลายเปนพนวิสัยที่จะชําระหนี้ได จําเลยจึงไดรับความคุมครอง ไมตกเปนผูผิดนัด
และไดรับพักหนี้ชั่วคราวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๒๐๕
และมาตรา ๒๑๙ และมีสิทธิไดรับการพักหนี้ชั่วคราวจนกวาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ หรือพฤติการณ
อันเปนเหตุสุดวิสัยจบสิ้น และจนกวาคาเงินบาทลงมาอยูที่เดิม (คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญของ
เหรียญสหรัฐ ๑ เหรียญ เทากับ ๒๕ บาท) อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะละเมิดมิได เพราะมีบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ไดรับรองไวอยางชัดเจน
การที่โจทกฟองจําเลยจึงเปนการฟอง การพิจารณาการพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ซึ่งเปน
การใชสิทธิที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๔๘ และตกเปนโมฆะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔
และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลจังหวัดราชบุรีไดพิเคราะหคํารองและคําใหการของจําเลยแลวเห็นวา เปนกรณีที่คูความ
โตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ จึงให
รอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวและสงความเห็นของจําเลยทั้งสี่ไปยังสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อ
ดําเนินการสงไปตามทางการ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัยตอไป
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สํานักงานศาลยุติธรรมสงคํารองที่เปนความเห็นของจําเลยทั้งสี่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ โดยสรุปวา คํารองดังกลาวมีประเด็นที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และ
มาตรา ๓๐ หรือไม
๒. การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐ ธรรมนูญฯ ขอ ๑๒ และไดมีม ติใ หรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยและคําวินิจฉัย
สําหรับประเด็นที่วา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม นั้นไดมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘๖/๒๕๔๗
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ วินิจฉัยไวแลววา ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญจึงไมตองวินิจฉัยซ้ําอีก
ดังนั้นจึงมีประเด็นปญหาที่ตองวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่งเพียงวา ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไมซึ่งมีหลักกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓ บัญญัติวา
“อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนพระประมุขทรงใชอํานาจนัน้
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๓๐ บัญญัติวา
“บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะ
กระทํามิได
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มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๕๕ บัญญัติวา
“เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง หรือบุคคลใด
จะตองใชสิทธิท างศาล บุคคลนั้น ชอบที่ จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงที่มีเ ขตอํานาจไดตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้”
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ บัญญัติวา
“ดวยอํานาจแหงมูลหนี้ เจาหนี้ยอมมีสิทธิจะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ได อนึ่งการชําระหนี้ดวย
งดเวนการอันใดอันหนึ่งก็ยอมมีได”
มาตรา ๒๐๔ บัญญัติวา
“ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลว และภายหลังแตนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้แลว ลูกหนี้ยังไม
ชําระหนี้ไซร ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว
ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวัน แหงปฏิทิน และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนดไซร
ทานวาลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชบังคับแกกรณีที่ตองบอกกลาว
ลวงหนากอนการชําระหนี้ซึ่งไดกําหนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว”
พิเคราะหแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓
เปนบทบัญญัติที่วางหลักทั่วไปเกี่ยวกับการใชอํานาจอธิปไตยที่พระมหากษัตริยเปนผูทรงใชโดยผาน
องคกรตาง ๆ คือ อํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา อํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และอํานาจตุลาการทางศาล
จึงไมมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการที่จําเลยอางวาจะมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยฯ ได
สว นรั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เป น บทบั ญ ญัติ ที่ใ ห ความคุม ครองสิ ท ธิแ ละเสรี ภาพของ
ประชาชนไทย ใหบุคคลมีความเสมอภาคกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองจากกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
จะมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุตาง ๆ เชน ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
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หรือความคิดเห็น ทางการเมืองอัน ไมขัดตอบทบัญญัติแ หงรัฐธรรมนูญมิได เวน แตดวยเหตุผลทาง
กายภาพหรือหนาที่เทานั้น และหากจะเปนการเลือกปฏิบัติโดยรัฐตองเปนมาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อให
บุคคลสามารถใชสิทธิเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น
ในขณะที่ป ระมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ เปน เรื่องหลัก เกณฑของ
การฟองคดีแ พ งวาบุคคลใดที่จะเปน โจทกนําขอพิพาทไปฟองเปน คดี ตอศาลไดก็ต อเมื่อบุคคลนั้ น
ถูกโตแยงสิทธิของตน หรือมีกรณีที่ตนจะตองใชสิทธิทางศาล จึงจะใชสิทธิเสนอขอพิพาทของตนตอศาล
สวนแพงที่มีเขตอํานาจในเรื่อง นั้น ๆไดตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง
สวนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ เปนการวางหลักเรื่องอํานาจของเจาหนี้
ที่จะใชสิทธิเรียกรองซึ่งรวมถึงการฟองคดีลูกหนี้ กลาวคือ ดวยอํานาจแหงมูลหนี้ เจาหนี้ยอมมีสิทธิ
ที่จะเรียกรอ งใหลูกหนี้ชําระหนี้ได และไดบัญญัติถึงวิธีการชําระหนี้ที่เพิ่มเติมจากหลักทั่วไปที่วา
การชําระหนี้นั้นปกติทําดวยการกระทําแตก็อาจมีการชําระหนี้ดวยการงดเวนการกระทําก็ได สําหรับ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๔ เปนเรื่องการวางหลักเกี่ยวกับกรณีที่ลูกหนี้จะตกเปน
ผูผิดนัด ถาหนี้ถงึ กําหนดชําระแลว และหลังจากนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้ใหชําระหนี้แตลูกหนี้
ยังไมยอมชําระหนี้ ก็ถือวาลูกหนี้ผิดนัด เพราะเจาหนี้ไดเตือนแลว แตถามีการกําหนดเวลาชําระหนี้
ตามวันแหงปฏิทินซึ่งเปนหนี้ที่มีกําหนดชําระแนนอนและลูกหนี้ไมชําระหนี้ภายในวันเวลาที่กําหนด
ก็ถือวาลูกหนี้ผิดนัด โดยที่เจาหนี้ไมตองเตือนใหลูกหนี้ชําระหนี้แ ตอยางใด และวิธีเดียวกัน นี้ใหใ ช
บังคับแกกรณีที่ตองบอกกลาวลวงหนากอนการชําระหนี้ ซึ่งไดมีการกําหนดเวลาลงไวโดยคํานวณนับ
ไดตามปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว
สําหรับการที่จําเลยอางวาจําเลยเปนหนี้บริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด กอนป พ.ศ. ๒๕๔๐
ตอมามีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหจําเลยไมสามารถชําระหนี้ไดทําใหไดรับความคุมครองไมตกเปนผูผิดนัดและ
ใหพักชําระหนี้ชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๒๐๕
และมาตรา ๒๑๙ นั้นในสวนนี้เปนหนาที่ของศาลยุติธรรมที่จะพิจารณาวินิจฉัยวามีเหตุสุดวิสัยตาม
ที่กลาวอางหรือไม จึงไมอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวินิจฉัย
การที่โจทกฟองจําเลยใหชําระหนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕
เพราะโจทกถูกโตแยงสิทธิเนื่องจากจําเลยไมยอมชําระหนี้ โจทกยอมมีสิทธิฟองคดีตามกฎหมายได
จึงเห็น ไดวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ ไมขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๓ เพราะไมมีกรณีที่จะขัดแยงกันได และการที่โจทกมีสิทธิฟองคดีไดตามกฎหมายกับบุคคล
ทุกคนที่ โตแ ย งสิทธิ ของโจทกจึ งไมถือ เปน การเลื อกปฏิ บัติตอ บุคคลแตอยา งใด ดังนั้ น ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เพราะไมขัด
ตอ หลั กความเสมอภาค เนื่ อ งจากไม มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติโ ดยไมเ ป น ธรรมเพราะเหตุ ต าง ๆ ตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนด
สวนกรณีที่อางวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ นั้น การที่โจทกใชสทิ ธิเรียกรองใหจําเลยซึ่งเปนหนี้โจทก
และผิดนัดไมชําระหนี้หลังจากที่มีการเตือนแลว ก็เปนการใชสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติไว บทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ซึ่งเปนบทบัญญัติที่รับรองสิทธิ
ของเจ า หนี้ ใ นการบั ง คับ ชํ า ระหนี้ จึง ไมเ กี่ ยวข อ งกั บ การใช อํ านาจอธิ ป ไตยของพระมหากษั ต ริ ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และไมไดกระทบกระเทือน
ถึงเรื่องความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติตอบุคคลใดอยางไมเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก
เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายใชบังคับกับบุคคลทุกคนที่เปนเจาหนี้ที่สามารถบังคับใหบุคคลทุกคนที่เปน
ลูกหนี้ซึ่งไมชําระหนี้ใ หชําระหนี้ได และไมไดเปนบัญญัติแ หงกฎหมายที่ใ ชกับกรณีใดโดยเฉพาะ
ดังนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ จึงไมขัดหรือ แยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ดวยเหตุตาง ๆ ดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายอภัย จันทนจุลกะ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๗/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลจังหวัดราชบุรีสงคําโตแยงของจําเลย (บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด กับพวก)
ขอใหศ าลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วาพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ขอเท็ จจริ งตามคําร องและเอกสารประกอบสรุป ไดความวา ศาลจังหวัดราชบุรี สงสํ าเนา
คําฟองคดีหมายเลขดําที่ ๒๙๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ สําเนาคําใหการจําเลยกับพวก
รวม ๔ ราย ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ พรอมทั้งสําเนาคํารองของจําเลย ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖
และสํ า เนารายงานกระบวนการพิจ ารณาของศาลจั งหวั ดราชบุ รี ลงวัน ที่ ๒๘ มี น าคม ๒๕๔๖
เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ สรุปไดดังนี้
๑. บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินเปนโจทกยื่นฟองบริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักส
จํากัด เปนจําเลยที่ ๑ นายมานพ ทักษิณะมณี เปนจําเลยที่ ๒ นายไพโรจน ทักษิณะมณี เปนจําเลยที่ ๓
และ นายชัยวัฒน เซี่ยงจง เปนจําเลยที่ ๔ ตอศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ในความผิดฐาน
ผิดสัญญากูเงิน ขายลดเช็ค ตั๋วสัญญาใชเงิน บังคับจํานองและค้ําประกัน ขอใหศาลพิจารณาพิพากษา
และบังคับใหจําเลยทั้งสี่รวมกันชําระหนี้แกโจทกเปนเงินจํานวน ๕๔,๑๕๓,๓๙๒.๓๕ บาท พรอมดวย
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๒๕ ตอป จากตนเงินจํานวน ๒๔,๙๕๓,๑๐๙.๑๖ บาท นับถัดจากวันฟอง
เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น
๒. บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (โจทก) เปนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ มีวัตถุประสงคหลักในการประกอบธุรกิจรับซื้อ
หรือรับโอนสินทรัพยทุกประเภทของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตาม
คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยนั้นเพื่อบริหารและ
จําหนายจายโอนตอไปและประกอบธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนสิน ทรัพยดอยคุณภาพที่มีการคางชําระ
ดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไปของสถาบันการเงินอื่นที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก
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ตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย เขาถือหุนและมีอํานาจในการจัดการและบริษัท แบงกอก
สกรีน โปรดักซ จํากัด (จําเลยที่ ๑) เปนลูกคาของบริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด โดยจําเลยที่ ๑
ไดทําสัญญากับบริษัทฯ ดังนี้
๒.๑ สัญญากูยืมเงิน เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ วงเงินจํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ยินยอมเสียดอกเบี้ยขณะทําสัญญาในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแตวันที่จําเลยที่ ๑ ไดรับเงินกูยืมเปนตนไป
หรือตามอัตราดอกเบี้ยใหมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือต่ํากวาอัตราที่กําหนดไวนี้ในการทําสัญญาเงินกู
ฉบับดังกลาว จําเลยที่ ๑ ไดรบั เงินกูไปแลว จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจําเลยที่ ๑ ไดออกตัว๋ สัญญา
ใชเงินใหไวเปนหลักฐานการรับเงิน จํานวน ๒ ฉบับ คือ (๑) ตั๋วสัญญาใชเงิน ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๓๘ จํานวน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ (๒) ตั๋วสัญญาใชเงิน ลงวัน ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๘
จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ สัญญาขายลดเช็ค เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยสัญญาวา เมื่อเช็คแตละฉบับที่นํามาขายลดถึงกําหนดชําระและไดมีการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร
ตามเช็ค หรือนําฝากเขาบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินตามวิธีการปฏิบัติงานของธนาคารพาณิชยแลว ถูกธนาคาร
ปฏิเสธการจายเงิน ทําใหบริษัทฯ ไมไดรับเงินตามจํานวนที่สั่งจายในเช็คไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน
จําเลยที่ ๑ ยินยอมรับผิดชดใชเงิน ตามจํานวนเช็คที่ถูกปฏิเสธการจายเงินพรอมเสียดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ ๒๒ ตอป นับแตวันที่เช็คถูกปฏิเสธการจายเงินเปนตนไป
๒.๓ จําเลยที่ ๑ ออกตั๋วสัญญาใชเงิน ตามจํานวนเงินที่ไดรับไปจากบริษัทฯ เพื่อเปน
หลักฐานการรับเงินและเปนการสัญญาวาจะชําระหนี้คืนใหแกบริษัทฯ ในวันที่ตั๋วสัญญาใชเงินถึงกําหนด
โดยยินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ระบุในตั๋วสัญญาใชเงินแกบริษัท ฯ ทุกเดือน และหากดอกเบี้ยที่
กําหนดมีการเปลี่ยนแปลง จําเลยที่ ๑ ยินยอมใหบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ
ปรากฏวา จําเลยที่ ๑ ไดเบิกเงินโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินใหแกบริษัทฯ รวม ๖ ฉบับ ระหวางป ๒๕๓๘
ถึงป ๒๕๔๐ รวมเปนเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนการประกันหนี้ดังกลาว เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ นายมานพ ทักษิณะมณี
(จําเลยที่ ๒) ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง รวม ๓ โฉนด และนายไพโรจน ทักษิณะมณี
(จําเลยที่ ๓) และนายชัยวัฒน เซี่ยงจง (จําเลยที่ ๔) ไดจดทะเบียนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง รวม ๓ แปลง
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ตอมาวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๙ จําเลยที่ ๑ ไดจดทะเบียนจํานองสิ่งปลูกสราง เพื่อเพิ่มหลักทรัพย
แตไมเพิ่มวงเงิน ทั้งนี้ จําเลยที่ ๑ ถึงจําเลยที่ ๔ ตกลงกับบริษัทฯ วา หากบริษัทฯ ขายทอดตลาด
ทรั พ ย จํ า นองได เ งิ น ไม พ อชํ า ระหนี้ จํ า เลยที่ ๑ ถึ ง จํ า เลยที่ ๔ ยอมใช เ งิ น ส ว นที่ ข าดจนครบ
นอกจากนั้น จําเลยที่ ๒ ถึงจําเลยที่ ๔ ยังเขามาเปนผูค้ําประกันและรวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑ ตอบริษัทฯ
โดยรับผิดอยางลูกหนี้รวมกับจําเลยที่ ๑
นับแตวันที่ไดทําสัญญากูเงิน สัญญาขายลดเช็ค และออกตั๋วสัญญาใชเงิน และรับเงินไปจาก
บริษัทฯ แลว จําเลยที่ ๑ ไดชําระดอกเบี้ยและเงินตนคืนบางสวนแตไมตรงตามกําหนดระยะเวลา
ในสัญญา เมื่อครบกําหนดชําระหนี้ดังกลาว จําเลยที่ ๑ ก็มิไดชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นไป
๓. ตอมาวัน ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง อาศัยอํานาจตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ไดมีคําสั่งให
บริษัทเงินทุน คาเธยทรัสต จํากัด ระงับการดําเนินกิจการ และใหองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
(ปรส.) นําทรัพยสินของบริษัทฯ ออกขายแลวดําเนินการชําระบัญชีของบริษัทฯ ตามพระราชกําหนด
การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ หลังจากนั้น วันที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๔๒ โจทกไดรับโอนทรัพยสินของบริษัทฯ มาเปนของโจทกโดยถูกตองตามกฎหมาย
ทําใหโจทกไดรับมาซึ่งสิทธิเรียกรองของบริษัทฯ ที่มีตอจําเลยทั้งสี่ โดยถือวาจําเลยทั้งสี่รูถึงการโอนสิทธิ
เรียกรองโดยไมจําเปนตองบอกกลาว ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ ทวิ แหงพระราชกําหนดการ
ปฏิรูปสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
หลังจากไดรับโอนทรัพยสินดังกลาวแลว โจทกไดติดตามทวงถามไปยังจําเลยทั้งสี่หลายครั้ง
แตจาํ เลยทั้งสี่เพิกเฉย เมื่อครบกําหนดใหชําระหนี้ตามหนังสือทวงถามแลว จําเลยทั้งสี่ก็มิไดชําระหนี้
ใหเสร็จสิ้นไป
๔. จําเลยทั้งสี่ยื่นคําใหการตอศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ ปฏิเสธฟอง
ของโจทกแ ละตอสู วา เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่ผ านมา ประเทศไทยประสบปญ หาวิก ฤตทาง
เศรษฐกิจอยางรายแรง ทําใหไมมีการชําระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๒๐๕
และมาตรา ๒๑๙ เปนเหตุใหจําเลยไมไดตกเปนผูผิดนัด และหลุดพนจากการชําระหนี้ มีความชอบ
ธรรมที่จะไดรับการรับรองและคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญและตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
นอกจากนั้นจําเลยยังโตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
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๕. จําเลยทั้งสี่ยื่นคํารองตอศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ จํานวน ๒ คํารอง คือ
คํารองที่หนึ่ง โตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใชบังคับ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีผลทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพ หรือสิทธิเรียกรองในคดีที่รัฐหรือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ถือหุนเกินรอยละหาสิบ
ของหุนทั้งหมด ตองโอนเขา บสท. ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๐ สวนสินทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไมไดถือหุนเกินรอยละหาสิบ
จะโอนเขา บสท. ไดตองมีคุณสมบัติตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ หนี้ดอยคุณภาพที่อยูในกลุมบริษัทเงินทุน ๕๖ แหง ที่ถูกปดกิจการ รัฐหรือกองทุนเพื่อ
การฟนฟูฯ ถือหุนอยูเกินรอยละหาสิบ ของหุนทั้งหมดก็อยูในบังคับของมาตรา ๓๐ ตลอดไป แตหนี้
ดอยคุณภาพที่มีสถานภาพเชนเดียวกับหนี้ดอยคุณภาพที่ถูกโอนสิทธิเรียกรองไปยังกองทุนตางชาติ ในราคา
รอยละ ๒๐ ของตน เงิน ตามพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบัน การเงินฯ มีผลทําใหลูกหนี้
เสียสิทธิเขา บสท. เปนการเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมีผลทําใหบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ซึ่งเปนบทบัญญัติ
วาดวยการรับรองสิทธิขั้น พื้นฐาน และรับรองสิทธิสวนบุคคลใหมีความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย
ไมสามารถบังคับใชได
ดังนั้น มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ เปน
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ออกหรือยกเวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิบุคคลตาม
กฎหมาย และขัดตอสิทธิขั้นพื้นฐานที่บุคคลไดรับเทาเทียมกันในทางกฎหมายจะเลือกปฏิบัติมิไดตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ดังนั้น มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ.
๒๕๔๔ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๔๘ อันเปนหลักมนุษยธรรม และเปนหลักสากลที่รองรับสิทธิบุคคล ตองดวยบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ไมมีผลบังคับใชได
คํารองที่สอง โตแยงวา หนี้ในคดีนี้กอขึ้นครั้งแรกกอนป พ.ศ. ๒๕๔๐ และภายหลังกอหนี้
ขึ้นแลว ไดมีพฤติการณอันเปนเหตุสดุ วิสัย สงผลกระทบตอจําเลยซึ่งเปนลูกหนี้กลายเปนบุคคลสุดวิสัย
ที่จ ะชํ า ระหนี้ ไ ด ทํ า ให จํา เลยไดรั บ ความคุ ม ครองสิ ท ธิ ไ ม ตกเป น ผู ผิด นั ด และให พั ก หนี้ชั่ ว คราว
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๘ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙
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และมีสิทธิที่จะไดรับการพักหนี้ชั่วคราวจนกวาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจหรือพฤติการณอันเปนเหตุสุดวิสัย
จบสิ้นหรือจนกวาคาเงินบาทกลับมาอยูที่เดิม (จํานวน ๒๕ บาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ) ประกอบกับ
ไดรับสิทธิที่จะถือวาจําเลยมิไดผิดนัดชําระหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕
สิทธิที่จะไดรับการพักหนี้ชั่วคราว โดยถือวาหลุดพนการชําระหนี้ชั่วคราว ตามมาตรา ๒๑๙ ซึ่งเปน
สิทธิขั้นพื้นฐานอันชอบธรรมที่มิไดละเมิดสิทธิของโจทก เพราะมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ไดรับรองไวอยางชัดเจน
ดังนั้น การที่โจทกฟองจําเลยใหชําระหนี้ในคดีนี้ จึงเปนการฟอง การพิจารณา การพิพากษา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ซึ่งเปนการใชสิทธิที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗
ถึงมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ และตกเปนโมฆะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ จึงขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และ
มาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลจังหวัดราชบุรีพิเคราะหคํารองและคําใหการของจําเลยแลวเห็น วา เปน กรณีที่คูความ
โตแยงวา บทบัญญัติแ หงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ตองดวยบทบัญญัติแ หงรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ จึงสงคํารองของจําเลยทั้งสี่ไปยังสํานักงานศาลยุติธรรม และสํานักงานศาลยุติธรรมได
สงคํารองดังกลาวมาใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วาพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐
หรือไม และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม
กรณีตามคํารองมีประเด็นที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดังนี้
๑. พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม
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ขอกฎหมาย
๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓ บัญญัติวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปน
ประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๓๐ บั ญญั ติ วา “บุ คคลย อ มเสมอกัน ในกฎหมาย และได รั บความคุม ครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะ
กระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๕๕ บัญญัติวา “เมื่อมีขอโตแ ยงเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตาม
กฎหมายแพงหรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพง
ที่มีเขตอํานาจไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้”
๓. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ บัญญัติวา “ดวยอํานาจแหงมูลหนี้ เจาหนี้ยอมมีสิทธิจะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ได
อนึ่งการชําระหนี้ดวยงดเวนการอันใดอันหนึ่งก็ยอมมีได”
มาตรา ๒๐๔ บัญญัติวา “ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลวและภายหลังแตนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือน
ลูกหนี้แลว ลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ไซร ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว
ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวัน แหงปฏิทิน และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนดไซร
ทานวาลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชบังคับแกกรณีที่ตองบอกกลาว
ลวงหนากอนการชําระหนี้ ซึ่งไดกําหนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

๔. พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ บัญญัติวา “บสท. จะรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ ก็ได แตตองเปนสินทรัพยที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่มีอยู
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เฉพาะที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้
(๒) เปนสินทรัพยที่มีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและมีเจาหนี้เปนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย
ตั้งแตสองรายขึ้นไป ไมวาจะมีบุคคลธรรมดาเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม
(๓) มูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีของทุกสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย
รวมกันสําหรับลูกหนี้แตละรายเปนจํานวนเงินตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป และ
(๔) สินทรัพยดอยคุณภาพนั้นยังมิไดมีความตกลงเปนหนังสือปรับโครงสรางหนี้ใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และมิไดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลมีคําสั่ง
ใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยลมละลายแลวกอนวันที่พระราชกําหนดนี้
ใชบังคับ
ในการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหรับโอนเฉพาะ
สินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๓) และ (๔) ซึ่งเปลี่ยนไปเปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) หรือ (๒)
ในวันหรือกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ได”
เมื่อพิจารณาจากคํารองและเอกสารตาง ๆ ประกอบกับรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิ ช ย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ และพระราชกํา หนดบรรษัทบริห ารสิน ทรัพยไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ แลว เห็นวามีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา
ในประเด็นที่หนึ่ง จากการที่ศาลจังหวัดราชบุรีสงคําโตแยงของจําเลย คือบริษัท แบงกอก
สกรีน โปรดักซ จํากัด กับพวกรวม ๔ ราย ที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐
หรือไมนั้น
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พิจารณาแลวเห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๘๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗
วินิจฉัยวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เนื่องจาก มาตรา ๓๑ เปนบทบัญญัติของกฎหมายที่ใหความคุมครองบุคคล
อยางเทาเทียมกัน ไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง
สถานะของบุคคลหรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ดังนั้นในประเด็นนี้จึงไมจําตองวินิจฉัยซ้ําอีก
สําหรับประเด็นที่สอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ เปน บทบัญญัติในหมวด ๑ ซึ่งเปน บททั่วไป
วาดวยเรื่องอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้น
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ใหบุคคลมีความเสมอกันใน
กฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ฯลฯ จะกระทํามิได
สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ เปนเรื่องที่เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้น
เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลตามกฎหมาย หรือบุคคลตองการใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะ
เสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงที่มีเขตอํานาจไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ เปนเรื่องอํานาจ
แหงมูลหนี้ที่เจาหนี้แ ละลูกหนี้ไดกอนิติสัม พัน ธตอกัน เจาหนี้ยอมมีสิทธิเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ได
รวมทั้งการชําระหนี้ดวยงดเวนการอันใดอันหนึ่งก็ยอมมีได และมาตรา ๒๐๔ เปนเรื่องที่เมื่อหนี้ถึง
กําหนดชําระ และหลังจากนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้แลว ลูกหนี้ก็ยังไมชําระหนี้ ลูกหนี้จึงเปน
ผูผิดนัดเพราะเจาหนี้ไดใ หคําเตือ นแลว ซึ่งบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวขางตน เปนกฎหมายที่ใชกับ
บุคคลโดยทั่วไปอยางเสมอกัน
การที่จําเลยโตแยงวา เนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเปนเหตุใหจาํ เลยพนวิสัยที่จะชําระหนี้
ไดและการที่โจทกฟองจําเลยโดยอาศัยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕
และประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ เปน การขัดหรือ แยงต อ
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ นั้น เห็นวา การที่โจทกฟองจําเลยในคดีนี้ เปนการฟองในมูลหนี้
ที่โจทกแ ละจําเลยไดกอนิติสัมพันธตอกัน คือ สัญญากูเงินและขายลดเช็ค เมื่อจําเลยมิไดชําระหนี้
ใหแกโจทก โจทกจึงมาใชสิทธิทางศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔
เพื่อบังคับใหจําเลยชําระหนี้ตามมูลหนี้ดังกลาว จึงเปนเรื่องที่โจทกใชสิทธิทางศาลตามกฎหมายที่จําเลย
และโจทกกอนิ ติสัม พัน ธตอกั น ซึ่งเปน การใชสิทธิตามบทบัญญัติแ ห งประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเชนเดียวกับบุคคลทั่วไปที่นําคดีขึ้นสูศาลประกอบ
กับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔
และมาตรา ๒๐๔ ก็ใชบังคับกับบุคคลทั่วไปไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเหตุ
แหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคมแตอยางใด เนื่องจากการฟอง
ของโจทกมิไดทําใหจําเลยเสียเปรียบหรือละเมิดสิทธิของจําเลย จําเลยยังสามารถใชสิทธิของตนตอสูคดี
ตามปกติแหงกฎหมายได จึงไมเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และการที่จําเลยโตแยง
ในเรื่องภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเปนเหตุใหจําเลยพนวิสัยที่จะชําระหนี้ไดนั้น ขอโตแยงของจําเลยเปน
เรื่ อ งที่ ศ าลยุ ติ ธ รรมต อ งเปน ผู พิ จ ารณาพิ พ ากษา จึ งไม เ ป น ประเด็ น ที่เ กี่ ย วกั บการขั ด หรื อ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ แตอยางใด
อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
นายอภัย จันทนจุลกะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายอุระ หวังออมกลาง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๗/๒๕๔๗

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลจังหวัดราชบุรีสงคําโตแยงของจําเลย (บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด กับพวก
รวม ๔ ราย) ในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๒๙๓/๒๕๔๕ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณีพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐)
ขอเท็จจริงไดความวา บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน เปน นิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้น
โดยพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ มีวัตถุประสงคหลักในการ
ประกอบธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยทุกประเภทของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับ
การดํ าเนิน กิจการตามคําสั่ง ของรั ฐ มนตรีวาการกระทรวงการคลัง รวมตลอดจนหลั กประกัน ของ
สินทรัพยนั้นเพื่อนําบริหารและจําหนายจายโอนตอไปและประกอบธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย
ดอ ยคุ ณ ภาพที่มี ก ารค างชํา ระดอกเบี้ ยตั้ ง แต ส ามเดื อ นขึ้ น ไปของสถาบั น การเงิน อื่ น ที่ ก องทุ น เพื่ อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทยเขาถือหุนและ
มีอํานาจในการจัดการ และบริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด เปนลูกคาของบริษัทเงิน ทุน
คาเธยทรัสต จํากัด ทําสัญญากับบริษัทฯ ดังนี้ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ สัญญากูยืม เงิน
วงเงิน จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยิน ยอมเสียดอกเบี้ยขณะทําสัญญาในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป
นับแตวันที่ไดรับเงินกูยืมเปนตนไป หรือตามอัตราดอกเบี้ยใหมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ํากวา
อัตราที่กําหนดไวนี้ โดยบริษัทฯ ไมตองแจงใหทราบลวงหนา ในการทําสัญญาเงินกูฉบับดังกลาว
บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด ไดรับเงินกูจากบริษัทฯ ไปแลว จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ไดมีการออกตั๋วสัญญาใชเงินใหไวเปนหลักฐานการรับเงิน จํานวน ๒ ฉบับ และไดทําสัญญาขายลดเช็ค
วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยสัญญาวา เมื่อเช็คแตละฉบับที่นํามาขายลดถึงกําหนดชําระและไดมี
การเรียกเก็บเงินจากธนาคารตามเช็คหรือนําฝากเขาบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินตามวิธีการปฏิบัติงานของ
ธนาคารพาณิชยแลว ถูกธนาคารปฏิเสธการจายเงิน ทําใหบริษัทฯ ไมไดรับเงินตามจํานวนที่สั่งจายในเช็ค
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ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด ยินยอมรับผิดชดใชเงินตาม
จํานวนเช็ คที่ถูก ปฏิเ สธการจา ยเงิน พรอ มเสีย ดอกเบี้ย ในอัต ราร อยละ ๒๒ ต อป นับแตวัน ที่เช็ ค
ถูกปฏิเสธการจายเงินเปนตนไปจนกวาจะชําระเงินเสร็จสิ้น ปรากฏวา มีเช็คจํานวน ๑๐ ฉบับ เมื่อถึง
กําหนดวันสั่งจาย บริษัท ฯ ไดนําเขาฝากในบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินตามวิธีการปฏิบัติงานของธนาคารพาณิชย
แตถูกธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจายเงินทุกฉบับ โดยใหเหตุผลวา “โปรดติดตอผูสั่งจาย”
บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด ออกตั๋วสัญญาใชเงิน ตามจํานวนเงินที่ไดรับไปจาก
บริษัท ฯ เพื่อเปน หลักฐานการรับเงิน และเปน การสัญญาวาจะชําระหนี้คืน ใหแ กบริษัท ฯ ในวัน ที่
ตั๋วสัญญาใชเงินถึงกําหนดชําระ โดยยินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ระบุในตั๋วสัญญาใชเงินแกบริษัท ฯ
และหากดอกเบี้ยที่กําหนดมีการเปลี่ยนแปลงยินยอมใหบริษัท ฯ เปลี่ยนแปลงไดโดย ไมตองแจงใหทราบ
ทั้งนี้ จําเลยทั้งสี่ไดจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อประกันการชําระหนี้ โดยตกลงกับบริษัท ฯ
วา หากบริษัท ฯ ขายทอดตลาดทรัพ ยจํานองได เงิน ไมพอชํ าระหนี้ยอมใชเงิ น สวนที่ขาดจนครบ
นอกจากนั้น นายมานพ ทักษิณะมณี นายไพโรจน ทักษิณะมณี และนายชัยวัฒน เซี่ยงจง ยังเขามาเปน
ผูค้ําประกันและรวมรับผิดกับบริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด ตอบริษัท ฯ โดยรับผิดอยางลูกหนี้รวม
นับแตวันที่ไดทําสัญญากูเงิน สัญญาขายลดเช็ค และออกตั๋วสัญญาใชเงิน และรับเงินไปจาก
บริษัท ฯ แลว บริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ จํากัด ไดชําระดอกเบี้ยและเงินตนคืนบางสวนแตไมตรง
ตามกําหนดระยะเวลาในสัญญา เมื่อครบกําหนดชําระหนี้ดังกลาวก็มิไดชําระหนี้
ตอมาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง อาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ไดมีคําสั่งใหบริษัทเงินทุน
คาเธยทรัสต จํากัด ระงับการดําเนินกิจการ และใหองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
นําทรัพยสินของบริษัท ฯ ออกขายแลวดําเนินการชําระบัญชีของบริษัท ฯ ตามพระราชกําหนดการปฏิรูป
ระบบสถาบัน การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และหลังจากนั้น วัน ที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๔๒ โจทกไดรับโอนทรัพยสินของบริษัท ฯ มาเปนของบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน
ทําใหบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินไดรับมาซึ่งสิทธิเรียกรองของบริษัท ฯ ที่มีตอบุคคลทั้งสี่
โดยถือวา บุคคลทั้งสี่รูถึงการโอนสิทธิเรียกรองโดยไมจําเปนตองบอกกลาว ตามมาตรา ๒๗ และ
มาตรา ๓๐ ทวิ แหงพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
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หลังจากไดรับโอนทรัพยสินดังกลาวแลว บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินไดติดตอ
ทวงถามบุคคลทั้งสี่หลายครั้ง แตเพิกเฉย จึงไดมอบหมายใหทนายความมีหนังสือทวงถามและแจงบังคับ
จํานองไปยังบุคคลทั้งสี่เพื่อใหชําระหนี้ เมื่อครบกําหนดใหชําระหนี้ตามหนังสือทวงถามแลว บุคคลทั้งสี่
ก็มิไดชําระหนี้
บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน จึงเปนโจทกยื่นฟองบริษัท แบงกอก สกรีน โปรดักซ
จํากัด เปนจําเลยที่ ๑ นายมานพ ทักษิณะมณี เปนจําเลยที่ ๒ นายไพโรจน ทักษิณะมณี เปนจําเลยที่ ๓
และนายชัยวัฒน เซี่ยงจง เปน จําเลยที่ ๔ ตอ ศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มีน าคม ๒๕๔๕
ในความผิดฐาน ผิดสัญญากูเงิน ขายลดเช็ค ตั๋วสัญญาใชเงิน บังคับจํานองและค้ําประกัน ขอใหศาลพิจารณา
พิพากษาและบังคับใหจําเลยทั้งสี่รวมกันชําระหนี้แกโจทกเปนเงินจํานวน ๕๔,๑๕๓,๓๙๒.๓๕ บาท
พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๒๕ ตอป จากตนเงินจํานวน ๒๔,๙๕๓,๑๐๙.๑๖ บาท นับถัดจาก
วัน ฟอ งเปน ตน ไปจนกวาจะชําระเสร็ จสิ้น หากจํา เลยทั้ งสี่ไ มชําระเงิน ใหโ จทกห รือชํ าระไมครบ
ใหยึดทรัพยจํานองพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน รวมทั้งใหยึดและหรืออายัดทรัพยสินอื่น ๆ ของจําเลยทั้งสี่
ออกขายทอดตลาด เพื่อนําเงินมาชําระหนี้แกโจทกจนครบถวน
จําเลยทั้งสี่ยื่นคําใหการตอปฏิเสธฟองของโจทกและตอสูวา เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่ผานมา
ประเทศไทยประสบปญหาวิก ฤตทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ทําใหไ มมีการชําระหนี้ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ เปนเหตุใหจําเลยไมไดตกเปนผูผิดนัด
และหลุดพนจากการชําระหนี้ มีความชอบธรรมที่จะไดรับการรับรองและคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
และตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย นอกจากนั้น จําเลยยังโตแ ยงวาพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ จําเลยทั้งสี่ยื่นคํารองตอศาลจังหวัดราชบุรี จํานวน ๒ คํารอง
คือ
คํารองที่หนึ่ง โตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใชบังคับ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ มีผลทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพ หรือสิทธิเรียกรองในคดีท่ีรัฐหรือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ถือหุนเกินรอยละ ๕๐
ของหุนทั้งหมด ตองโอนเขาบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามพระราชกําหนด ฯ มาตรา ๓๐ สวนสินทรัพย
ดอยคุณภาพอื่น ๆ ที่รัฐหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ ไมไดถือหุนเกิน รอยละ ๕๐ จะโอนเขา บสท.
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ไดตองมีคุณสมบัติตามพระราชกําหนด ฯ มาตรา ๓๑ หนี้ดอยคุณภาพที่อยูในกลุมบริษัทเงินทุน ๕๖ แหง
ที่ถูกปดกิจการ ซึ่งรัฐหรือกองทุน เพื่อการฟนฟู ฯ ถือหุนอยูเกินรอยละ ๕๐ ของหุนทั้งหมดก็อยูใ น
บังคับของมาตรา ๓๐ ตลอดไป แตหนี้ดอยคุณภาพที่มีสถานภาพเชนเดียวกับหนี้ดอยคุณภาพที่ถูกโอน
สิทธิเรียกรองไปยังกองทุนตางชาติ ในราคารอยละ ๒๐ ของตนเงิน ตามพระราชกําหนดการปฏิรูป
ระบบสถาบันการเงิน ฯ มีผลทําใหลูกหนี้เสียสิทธิเขา บสท. เปนการเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ และมีผลทําใหบทบัญญัตริ ัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐
และมาตรา ๔๘ ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน และรับรองสิทธิสวนบุคคลใหมี
ความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย ไมสามารถบังคับใชได ดังนั้น หนี้ดอยคุณภาพในคดีนี้และหนี้อื่น ๆ
ทั้งประเทศตองโอนเขา บสท. ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ
มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่ออกหรือยกเวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิบุคคลตามกฎหมาย และขัดตอสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่บุคคลไดรับเทาเทียมกันในทางกฎหมายจะเลือกปฏิบัติมิได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ดังนั้น มาตรา ๓๑ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑
ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ อันเปนหลักมนุษยธรรม และ
เปน หลักสากลที่รองรับสิทธิบุคคล ตองดวยบทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖ ไมมีผ ลบังคับใชได
จึงขอใหศ าลส งคํ าโต แ ย งใหศ าลรั ฐ ธรรมนูญ พิจ ารณาวิ นิจ ฉัยตามรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔ ว า
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
หรือไม
ทายคํารองสรุปอีกวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ มาตรา ๓๐ วรรคแรก
ใหค วามคุ ม ครองแก ลูกหนี้ด อยคุณภาพของสถาบั น การเงิน ของรัฐ โดยจะเป น หนี้ที่มี หลั กทรัพ ย
ค้ําประกัน จะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และจะมีหนี้รวมกันในแตละสถาบันการเงินเกินหาลานบาท
หรือไมก็ได แตมาตรา ๓๑ กลับใหดุลยพินิจแก บสท. วา จะใหความคุมครองลูกหนี้ของสถาบันการเงิน
ของเอกชนหรือไม อยางไรก็ได หาก บสท. จะใหความคุม ครองลูกหนี้ดอยคุณภาพของสถาบัน
การเงินเอกชน ก็คุมครองเฉพาะที่มีหลักประกัน ที่เปนนิติบุคคล และหนี้ที่มีมูลคาทางบัญชีเกินหาลานบาท
เทานั้น หนี้ที่ไมมหี ลักประกัน หนี้ที่เปนของบุคคลธรรมดาและหนี้ที่มีมูลคาทางบัญชีต่ํากวาหาลานบาท
ไมคุมครอง ทําใหประชาชนที่เปนลูกหนี้ของรัฐและสถาบันการเงินเอกชนไดรับสิทธิที่จะไดรับความ
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คุมครองตามกฎหมายไมเทาเทียมกัน เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุสถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม กรณีเปนลูกหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐหรือเปนลูกหนี้
ของสถาบันการเงินเอกชน เมื่อพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ฯ ขัดตอหลักการใหญ
แหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ จึงไมสามารถ
ใชบังคับได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
คํารองที่สอง โตแยงวา หนี้ในคดีนี้กอขึ้นครั้งแรก กอนป ๒๕๔๐ และภายหลังกอหนี้ขึ้นแลว
ไดมีพฤติการณอันเปนเหตุสุดวิสัย ทําใหจําเลยกลายเปนพนวิสัยที่จะชําระหนี้ได รัฐบาลเรียกวาเปน
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจอยางรายแรง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยปญหานี้ไวแลว วิกฤตเศรษฐกิจ
ดังกลาว ไดเปนที่ประจักษแกบุคคลทั่วไป สงผลกระทบทําใหเจาหนี้ คือธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ
สุดวิสัยที่จะเพิ่มทุนไดตองถูกถอนใบอนุญาตและถูกปดกิจการไปเปนจํานวนมาก สงผลกระทบทําให
ทรั พ ย สิ น มี ร าคาตกต่ํ า ลงกว า มู ล ค า ที่ แ ท จ ริ ง ร อ ยละ ๖๐ ถึ ง ๗๐ ส ง ผลกระทบต อ ค า เงิ น บาท
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากอัตรา ๒๕ บาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ เปน ๔๐ กวาบาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ
รวมทั้งสงผลกระทบตอจําเลยซึ่งเปนลูกหนี้กลายเปนบุคคลสุดวิสัยที่จะชําระหนี้ได ทําใหจําเลยไดรับ
ความคุมครองสิทธิไมตกเปนผูผิดนัด และใหพักหนี้ชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๘ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ และมีสิทธิที่จะไดรับการพักหนี้ชั่วคราว
จนกวาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจหรือพฤติการณอัน เปน เหตุสุดวิสัยจบสิ้น หรือจนกวาคาเงิน บาท
กลับมาอยูที่เดิม (จํานวน ๒๕ บาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ) ประกอบกับสิทธิที่จะถือวาจําเลยมิไดผิดนัด
ชําระหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕ มีสิทธิที่จะไดรับการพักหนี้ชั่วคราว
โดยถือวาหลุดพนจากการชําระหนี้ชั่วคราว ตามมาตรา ๒๑๙ ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานอันชอบธรรมที่
มิไดละเมิดสิทธิของโจทก เพราะบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐
และมาตรา ๔๘ ไดรับรองไว
ดังนั้น การที่โจทกฟองจําเลยใหชําระหนี้ โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ซึ่งเปนการใชสิทธิที่
ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘
และตกเปนโมฆะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปญหาดังกลาว
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ศาลจังหวัดราชบุรี พิจารณาแลวเห็นวา เปนกรณีที่คูความโตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ จึงใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว
ชั่วคราวและสงความเห็นของจําเลยทั้งสี่ไปยังสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อดําเนินการสงไปตามทางการ
เพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัยตอไป
สํานักงานศาลยุติธรรมสงคํารองที่เปนความเห็นของจําเลยทั้งสี่ เพื่อขอใหศ าลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
๑. พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ตามปญหาขอแรกที่วา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม นั้น
พิจารณาแลวเห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาวินิจฉัยแลว ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๖/๒๕๔๗ วา เนื่องจากในป ๒๕๔๐ ประเทศประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงิน รัฐได
พยายามแกไขปญหาดังกลาวเพื่อใหเศรษฐกิจกลับสูภาวะปกติ แตปญหาก็ยังไมหมดไป รัฐบาลจึงได
ตราพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการแกปญหา
โดยใหจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ
หรือรัฐ วิสาหกิจ เพื่อบริหารสิน ทรัพยดอยคุณภาพของสถาบัน การเงิน และบริษัทบริหารสิน ทรัพย
การแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพนั้นมีความมุงหมายที่แกไขสถาบันการเงินหรือบริษัทสินทรัพย
ของรัฐเปนหลัก ไมไดมุงหมายที่จะแกปญหาสถาบันการเงินที่เปนของเอกชนเปนสําคัญ ที่เปนเชนนี้
เพราะรัฐไมตองการไปกาวกายสิทธิของเอกชน การที่เขาไปดําเนินการเกี่ยวกับสินทรัพยดอยคุณภาพ
ของสถาบันการเงิน เอกชนตองอาศัยความยินยอม ประกอบกับไดมีการดําเนินการเกี่ยวกับสินทรัพย
ดอยคุณภาพอยูกอนแลว แตหากกรณีเปนไปตามเงื่อนไข พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) บสท. ก็สามารถรับโอนสินทรัพยที่จักเปนสินทรัพย
ดอยคุณภาพของสถาบันการเงินของเอกชนมาบริหารจัดการได พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
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พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๑ เปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ไมไดเปน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม แตอยางใด พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ไมจําตองพิจารณาวินจิ ฉัย
ปญหาขอนี้ซ้ําอีก
คงมีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยตามขอ ๒ ที่วา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ ง
มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ บัญญัติวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย
ผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ บัญญัติวา “เมื่อมีขอโตแ ยงเกิดขึ้น
เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาลบุคคลนั้น
ชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงที่มีเขตอํานาจได ตามบทบัญ ญัติแ หงกฎหมายแพงและ
ประมวลกฎหมายนี้”
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ บัญญัติวา “ดวยอํานาจแหงมูลหนี้ เจาหนี้
ยอมมีสิทธิจะเรียกใหลูกหนี้ชําระได อนึ่ง การชําระหนี้ดวยงดเวนการอันใดอันหนึ่งก็ยอมมีได”
มาตรา ๒๐๔ บัญญัติวา “ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลว และภายหลังแตนั้นเจาหนี้ไดใหคําเตือน
ลูกหนี้แลว ลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ไซร ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัด เพราะเขาเตือนแลว
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ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวัน แหงปฏิทิน และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนดไซร
ทานวาลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชบังคับแกกรณีที่ตองบอก
กลาวลวงหนากอนการชําระหนี้ ซึ่งไดกําหนดเวลาลงไว อาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่ได
บอกกลาว”
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓ เปนบทบัญญัติทั่วไปวา อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยทางรัฐสภา คณะรัฐ มนตรี และศาล ไมไดเปนบทบัญญัติที่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔
และมาตรา ๒๐๔ จะขัดหรือแยงได จึงไมพิจารณาวินิจฉัย
ในสวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ พิจารณาแลว เห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๕๕ เปนบทบัญญัติที่กําหนดวิธีการที่จะดําเนินคดีในศาล เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้นหรือบุคคลใดมี
ความจําเปน จะตอ งใชสิทธิใ นทางศาลก็มีสิทธินําคดีขึ้นสูศ าลได เปนกฎหมายในสวนวิธีสบัญญัติ
สําหรับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องหนี้เมื่อมีมูลหนี้
ตอกันคูกรณีจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีตอกัน โดยเจาหนี้ยอมมีสิทธิที่ใหลูกหนี้ชําระหนี้ได มาตรา ๒๐๔
เปนเรื่องเกี่ยวกับกําหนดเวลาชําระหนี้โดยกําหนดวา ลูกหนี้จะตองชําระหนี้เมื่อใด เปนกฎหมายใน
สวนสารบัญญัติ บทบัญญัติของกฎหมายทั้งสามมาตราดังกลาวใชบังคับกับบุคคลทุกคนที่นําคดีขึ้น
สูศาลและกอนิติสัม พันธตอกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะหนี้โดยเสมอกันและ
บุคคลดังกลาวยอมไดรับความคุม ครองตามกฎหมายเทาเทียมกันในฐานะเจาหนี้แ ละลูกหนี้ ไมเปน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล หรือ
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม แตอยางใด
อาศัยเหตุผลดังกลาวมาขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
นายอุระ หวังออมกลาง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

