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คําวินิจฉัยที่ ๒๓/๒๕๕๔

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่องพิจารณาที่ ๑๒/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของผูฟองคดี (บริษัท สยามโมเดิรนพลาสติก อินดัสทรี จํากัด)
เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐ หรือไม
ศาลปกครองสู ง สุ ด ส ง คํ า โต แ ย ง ของผู ฟ อ งคดี เ พื่ อ ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ขอเท็จจริงตามคํารอง
และเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ บริษัท สยามโมเดิรนพลาสติก อินดัสทรี จํากัด ผูฟองคดี
ไดยื่นฟองเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังนอย ที่ ๑ เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่ ๒ อธิบดีกรมที่ดิน ที่ ๓ และนายณรงค เลิศนันทกุล ที่ ๔ เปนผูถูกฟองคดี
ตอศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๗๗๗/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ ๑๗๒๙/๒๕๕๐ วา
ผูฟ อ งคดี เ ป น เจ า ของกรรมสิท ธิ์ ที่ ดิ น พร อ มสิ่ง ปลู ก สร า ง โฉนดที่ ดิ น เลขที่ ๓๒๔๒ และที่ ๗๒๔๓
ตําบลอุทัย และตําบลอุทัย (สามงาม) อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ดังกลาวมีการจดทะเบียนจํานองกับธนาคารมหานคร จํากัด (มหาชน) ตอมาไดโอนสิทธิการรับจํานอง
ใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๙๒ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

ระงับจํานองและยื่นคําขอขาย ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยอางวาเปนตัวแทน
ของผูฟองคดีในฐานะผูจํานองและไดลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยไมมีหนังสือ
มอบอํานาจจากผูฟองคดีและไดใหถอยคําอันเปนเท็จตอเจาพนักงานที่ดินวาเปนตัวแทนของผูฟองคดี
ในการยื่น คําขอจดทะเบียนโดยอ างวาไดซื้อที่ดิน พรอมสิ่ง ปลูกสรางบนที่ดิน ทั้ง สองแปลงมาจากการ
ขายทอดตลาดของศาล ซึ่งผูฟองคดีไมเคยมอบอํานาจใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ ดําเนินการขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมแตอยางใด ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑
ยกเลิกการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมระงับจํานองและขายตามคําขอของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตอมา
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แจงวาการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ไดดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายแลว ผูฟองคดีอุทธรณ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลว มีความเห็น
ยืนตามผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงฟองคดีตอศาลปกครองกลาง ขอใหมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
นิติกรรมของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และขอใหมีคําสั่งคุมครองชั่วคราว
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ศาลปกครองกลางพิจารณาแลวเห็นวา เมื่อการจดทะเบียนระงับจํานอง
และการจดทะเบียนขายตามคําสั่งบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พนักงานเจาหนาที่ไดจดทะเบียนตามคําสั่ง
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยโดยอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
การที่ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน ศาลจะตองพิจารณาวา การดําเนินการ
บังคับจํานองกับทรัพยสินที่เปนหลักประกันสําหรับทรัพยสินดอยคุณภาพ และการจําหนายทรัพยสิน
ที่เปนหลักประกันโดยวิธีการขายทอดตลาดของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยไดดําเนินการโดยชอบดวย
กฎหมายตามมาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๗๖ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
หรือไม ซึ่งมาตรา ๑๑ แหงพระราชกําหนดดังกลาวบัญญัติไมใหนํากฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใชบังคับ ดังนั้น ศาลปกครองไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได จึงมีคําสั่ง
ไมรับคําฟองนี้ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ และเมื่อศาลไมรับคําฟองนี้ไวพิจารณา
จึงไมรับคําขอคุมครองชั่วคราวของผูฟองคดี
ตอมาวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ที่ไมรับคําฟองไวพิจารณาวา ผูฟองคดีเห็นวาพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๑๑ ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ วรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐ โดยเฉพาะ
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มาตรา ๒๘ วรรคสอง ผู ฟ อ งคดี จึ ง ขอให ศ าลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว า พระราชกํ า หนดบรรษั ท
บริ ห ารสิ น ทรั พ ย ไ ทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ วรรคสอง หรือไม
ศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นวา ตามคําอุทธรณของผูฟองคดีซึ่งโตแยงวา พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสอง
ซึ่งเปนกรณีที่อยูในอํานาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองสูงสุดมิอาจวินิจฉัยปญหา
ดัง กล า วได และในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี นี้ ศาลปกครองสู ง สุ ด จํ า ต อ งใช บ ทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๑
แหง พระราชกําหนดดัง กลาวบัง คับ แกคดีและยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับ
บทบัญญัตินี้มากอนเปนกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง จึงใหสํานักงานศาลปกครอง
มีหนังสือสงคําโตแยงของผูฟองคดีใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
วรรคหนึ่ง
ตอมาสํานักงานศาลปกครองไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ แจงวา ศาลปกครองสูงสุด
ไดมีคําสั่ง ให เพิ่ม เติม บทบัญ ญัติแ หง กฎหมายตามที่ ป รากฏในคํ ารองอุทธรณ คําสั่ง ศาลปกครองกลาง
ซึ่งผูฟองคดีเห็นวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓)
และมาตรา ๖๐
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไว
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง
หรือไม เห็นวา คํารองนี้เปนกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของผูฟองคดีที่โตแยงวาพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขัด ตอรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙
วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐ ซึ่งเปนกรณีที่อยูในอํานาจพิจารณาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐ ธรรมนูญ ประกอบกับ ศาลปกครองสูง สุด จะใชบ ทบัญ ญัติม าตรา ๑๑ แหง พระราชกําหนด
ดังกลาวบังคับแกคดีนี้ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน
กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
และการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
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ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓)
และมาตรา ๖๐ หรือไม
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง
และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
สวนที่ ๑ บททั่วไป โดยมาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติที่กําหนดใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร
ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว
โดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย
การใช บั ง คับ กฎหมาย และการตี ค วามกฎหมาย ทั้ง นี้ บทบัญ ญั ติ มาตรา ๒๗ มิไ ด มีข อ ความใด
ที่รับรองสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เนื่องจากสิทธิและเสรีภาพที่เปนเรื่องเฉพาะ
มีบัญญัติอยูในมาตราอื่นของรัฐธรรมนูญนี้แลว จึงไมอาจอางหรือโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใด
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ได
มาตรา ๒๘ วรรคสอง เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ คุ ม ครองบุ ค คลซึ่ ง ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพ
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดี
ในศาลได และวรรคสาม เป น บทบั ญ ญั ติ ที่รั บ รองการใช สิ ท ธิ ท างศาลของบุค คล เพื่ อบั ง คั บ ให รั ฐ
ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ไดโดยตรง หากการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติ
รายละเอียดแหงการใชสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลว ใหการใชสิทธิและเสรีภาพ
ในเรื่องนั้นเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่คุม ครองและรับรองวาการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่ อ การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ กํ า หนดไว แ ละเท า ที่ จํ า เป น และการจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพจะ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
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มาตรา ๔๐ (๑) และ (๓) เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
สวนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยเปนบทบัญญัติคมุ ครองสิทธิของบุคคลใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง และมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาคดีอยางถูกตอง
รวดเร็ว และเปนธรรม
มาตรา ๖๐ เป น บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๓ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพของชนชาวไทย ส ว นที่ ๑๐
สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน เปนบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิด
เนื่องจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น
สําหรับพระราชกําหนดบรรษัทบริห ารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีเจตนารมณเพื่อแกไ ข
ปญหาการคางชําระหนี้ของลูกหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนที่เปนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
ใหเปนไปอยางรวดเร็ว โดยรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนมาบริหาร
ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด และใหลูกหนี้ซึ่งรับโอนมาอยูในฐานะที่สามารถชําระหนี้ที่คางชําระได
และสามารถดําเนินกิจการของตนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
หมดสิ้นลงหรือเหลือนอยที่สุด และไมกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันการเงินจนไมสามารถดําเนินกิจการ
ตอไปได ซึ่งเปนการสรางเสถียรภาพใหแกระบบเศรษฐกิจและสถาบัน การเงิน โดยพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการบริหารสินทรัพย
ดอยคุณภาพ โดยให บสท. ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐมีอํานาจบังคับจํานํา บังคับจํานองทรัพยสินที่เปน
หลักประกันของลูกหนี้ที่ บสท. ไดรับโอนหนี้มาจากสถาบันการเงินที่เปนเจาหนี้เดิมมาบริหารเพื่อบังคับ
ชําระหนี้โดยไมตองฟองเปนคดีแพงตอศาลยุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถชําระหนี้ไดโดยเร็ว
พระราชกําหนดบรรษัทบริห ารสิน ทรัพยไ ทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ เปน บทบัญ ญั ติ
ในหมวด ๑ วาดวยการจัดตั้งและเงินทุน โดยมีสาระเกี่ยวกับการไมใหนํากฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีป กครองมาใชบังคับ แกการดําเนิน การเกี่ยวกับ การบริห ารสิน ทรัพย
ดอยคุณภาพของ บสท. ตามพระราชกําหนดนี้ และการออกระเบียบหรือขอบังคับ คําสั่ง คําวินิจฉัย
การอนุญาต และการกระทําอื่นใดของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร อันเกี่ยวกับการบริหาร
สินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. เนื่องจาก บสท. คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจ
ในการบริห ารสิน ทรัพย ดอยคุณภาพโดยไมตอ งอาศัยอํานาจศาล และการออกระเบียบคํ าสั่ง ตาง ๆ
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เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพได จึงจําเปนตองใหความคุมครองแก บสท. คณะกรรมการ
และคณะกรรมการบริหารไมตองถูกดําเนินคดีในศาลปกครอง
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ แลว
เห็นไดวาเปนการบัญญัติคุมครอง บสท. ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐในการจัดการเกี่ยวกับสินทรัพยดอยคุณภาพ
เพื่อใหสามารถแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อประโยชนแก
ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน การเงิ น ของประเทศโดยรวม มิ ไ ดเ ปน ประโยชนแ กบุ คคลหนึ่งบุค คลใด
โดยเฉพาะ ซึ่งสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวหากปลอยทิ้งไวเนิ่นนานจะกอใหเกิดปญหาตอสถาบันการเงิน
อยางรุนแรงอันจะกระทบตอประโยชนสว นรวมของประเทศ อีกทั้งบทบัญญัติดังกลาวเปนเพียงการยกเวน
เฉพาะกรณีการนําคดีขึ้นสูศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการออกระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ ง และการกระทํา อื่น ใดของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริ ห าร อั น เกี่ย วกั บ การบริ ห าร
สินทรัพยดอยคุณภาพเทานั้น อยางไรก็ตาม หากมีผูที่ไดรับความเสียหาย จากการกระทําของ บสท.
บุคคลนั้นก็ยอมสามารถใชสิทธิทางศาลฟองเปนคดีแพงหรือคดีอาญาตอศาลยุติธรรมได พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ จึงมิไดเปนเรื่องการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ
โดยไมคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ไมทําใหสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
รับรองไวไมไดรับความคุมครอง ไมกระทบตอกรณีที่บุคคลจะอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิ
และเสรีภาพของตน ไมเปน การจํากัด สิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนู ญ รับ รองไว และมิไ ด
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ โดยเฉพาะสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม
และสิทธิของบุคคลในการฟองหนวยงานของรัฐ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐
อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง วิ นิ จ ฉั ย ว า พระราชกํ า หนดบรรษั ท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙
วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐
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