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เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๕๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
เรื่อง พระราชบัญญัติก ารจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐
วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ หรือไม
ศาลจังหวัดพัทยาสงคําโตแยงของจําเลย (นาวาเอก วิทยา ละออจันทร) ในคดีหมายเลขดําที่
ผบ. ๓๘๖๘/๒๕๕๓ เพื่ อ ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๑๑
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจั ด สรร เทวี พาร ค เป น โจทก ยื่ น ฟ อ งจํ า เลยต อ ศาลจั ง หวั ด พั ท ยาว า
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๙ จําเลยซื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๔๔๒๑๐ และสิ่งปลูกสรางเลขที่ ๑๔๔/๙๙
ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตอมาไดมีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
เทวี พารค ตามทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จําเลยจึงมีหนาที่ชําระเงิน
คาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตามระเบียบขอบังคับของ
โจทกซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๘ หลังจากจําเลย
เขาเปนสมาชิกของโจทก จําเลยชําระเงินคาใชจายดังกลาวเพียงบางสวน โจทกบอกกลาวใหจําเลยชําระเงิน
คาใชจายดังกลาวหลายครั้งแตจําเลยเพิกเฉย ทําใหโ จทกเสียหาย โจทกไดแจงตอเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ เพื่อขอใหระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของจําเลย
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และฟองบังคับจําเลยใหชําระเงินคาใชจายดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ จําเลยใหการวา โจทกไมมี
สิทธิเรียกเก็บเงินคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะจากจําเลย
เพราะจําเลยไดลาออกจากการเปนสมาชิกเมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๕๑ และบอกเลิกการชําระเงินคาใชจาย
ดังกลาวแกโจทกตั้งแตตนป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป และไดถูกระงับการใหบริการหรือการใชสิทธิ
ในสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตามระเบียบขอบังคับของโจทก ขอ ๔๗ และพระราชบัญญัติ
การจั ด สรรที่ดิ น พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ วรรคสอง โจทก ไ ม มีสิ ทธิ ให เจ าพนัก งานที่ ดิน ระงั บ
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของจําเลย การกระทําของโจทกทําใหจําเลยเสียหาย
ตอมาจําเลยยื่นคํารองขอใหสงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยโตแยงวา จําเลยไดลาออกจากการเปน
สมาชิกของโจทก เนื่องจากคณะกรรมการของโจทกลวนเปนชาวตางชาติและมีพฤติการณสอไปในทาง
ไมสุจริต จําเลยไมส ามารถตรวจสอบการบริห ารได เพราะโจทกไ มยิน ยอม การที่พระราชบัญ ญั ติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ตามมาตรา ๔๕ แลว ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และมาตรา ๕๐
วรรคสอง บัญญัติใหผูที่คางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคติดตอกันตั้งแต สามเดือน
ขึ้นไป อาจถูกระงับการใหบริการหรือการใชสิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณีที่คางชําระติดตอกัน
ตั้งแตหกเดือนขึน้ ไป พนักงานเจาหนาที่มอี ํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดนิ จัดสรรของ
ผูคางชําระจนกวาจะชําระใหครบถวนนั้น บทบัญญัติทั้งสองมาตราเปนการจํากัดเสรีภาพของจําเลยใน
การปฏิเสธการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการ
พั ฒ นาเอกชน หรื อ หมู ค ณะอื่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๔ ประกอบกั บ
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการลาออกจากสมาชิกนิติบุคคล
หมูบานจัด สรรไวโดยเฉพาะ อีกทั้งสํานักงานที่ดินไมมีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิแ ละนิติกรรม
ในที่ดินของจําเลยอันเปนสิทธิในทรัพยสินของจําเลย ยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๔๑ ดัง นั้น พระราชบัญญัติก ารจัด สรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ ง
และมาตรา ๕๐ วรรคสอง จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔
ศาลจังหวัดพัทยาเห็นวา โจทกฟองใหจําเลยชําระคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ จําเลยใหการตอสูวา โจทกไมมีสิทธิเรียกเก็บเงินคาใชจายดังกลาว
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เนื่องจากจําเลยไดลาออกจากการเปนสมาชิกและบอกเลิกการชําระเงินคาใชจายดังกลาวแกโจทกแลว
โจทกใหการแกฟองแยงวา จําเลยยังคงอยูเรื่อยมาและเปนสมาชิกของโจทก ซึ่งตองอาศัยพระราชบัญญัติ
การจั ด สรรที่ ดิ น พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๐ ในการวิ นิ จ ฉั ย ประเด็ น ข อ พิ พ าท
เมื่ อ จํ า เลยอ า งว า บทบั ญ ญั ติ ทั้ ง สองมาตราขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๖๔ จึงเห็นควรสงคําโตแยงของจําเลยไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็น ที่ศ าลรั ฐ ธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตน มีวา ศาลรั ฐ ธรรมนูญ มีอํา นาจรับ คํารองนี้
ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม เห็นวา คํารองนี้มีประเด็นโตแยงวา
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ หรือไม ซึ่งศาลจังหวัดพัทยา
จะใชบ ทบัญ ญัติแ หง กฎหมายดัง กล าวบั ง คั บ แก คดี แ ละยัง ไมมี คําวิ นิจ ฉัยของศาลรัฐ ธรรมนู ญ ในสว น
ที่เ กี่ ย วกับ บทบั ญ ญัติ นี้ ม าก อน กรณี จึ ง ต อ งด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ ง ประกอบ
ขอกําหนดศาลรัฐ ธรรมนูญวาดว ยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓)
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๖๔ หรือไม
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ รั บ รองและคุ ม ครองว า
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รฐั ธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพ จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนัน้ มิได โดยกฎหมายดังกลาวตองมีผล
ใชบังคับ เปน การทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง เปน บทบัญ ญัติรับ รองวาสิทธิข องบุคคลในทรัพยสิน
ยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติรับรองวาบุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกัน
เปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือ
หมูคณะอื่น วรรคสอง เปนบทบัญญัติรับรองและคุมครองวาเสรีภาพของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
ในการรวมกลุมเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน
และความตอเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ และวรรคสาม เปนบทบัญญัติคุมครองวาการจํากัด
เสรีภาพตาม วรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
สําหรับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีเจตนารมณเพื่อกําหนดมาตรการใน
การคุมครองผูซื้อที่ดินจัดสรร โดยเฉพาะการไดสิทธิในที่ดินจัดสรรและการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ พระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดมาตรการทางกฎหมายของรัฐ
เพื่อใชในการควบคุมและจัดระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของภาคเอกชน โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การเขาเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง วา เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ตามมาตรา ๔๕ แลว ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และมาตรา ๕๐
วรรคสอง บัญ ญัติ วา ผู ที่ค างชํา ระเงิน คา บํา รุง รัก ษาและการจั ด การสาธารณูป โภคติ ด ต อกั น ตั้ ง แต
สามเดือนขึ้นไป อาจถูกระงับการใหบริการหรือการใชสิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณีที่คางชําระ
ติด ตอกัน ตั้งแตหกเดือนขึ้น ไป พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจระงับ การจดทะเบียนสิทธิแ ละ นิติกรรม
ในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกําหนด
ในประเด็น ที่ว า พระราชบัญ ญัติก ารจัด สรรที่ดิ น พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ ง
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ หรือไม เห็นวา พระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่บงั คับใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกราย
ต อ งเป น สมาชิ ก นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจั ด สรรเมื่ อ จั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจั ด สรรตามมาตรา ๔๕ แล ว
แมบทบัญญัติดังกลาวจะเปนการจํากัดเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ
กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔
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วรรคหนึ่ง ก็ตาม แตเปนการจํากัดเสรีภาพเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของสมาชิกนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ วรรคสาม บัญญัติ
ใหกระทําได ประกอบกับเปนการจํากัดเสรีภาพเทาที่จําเปน และไมเปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงเสรีภาพในการรวมกันของบุคคล โดยกฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใด กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง สวนการที่พระราชบัญญัติ
ดังกลาวไมมีบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการลาออกจากสมาชิกของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไวโดยเฉพาะ เนื่องจาก
ตองการใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกแปลงมีสวนรวมในการบริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรรและรวมรับภาระ
ในการชําระเงินคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค เพื่อคุมครองประโยชนของ
สมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในการใชสาธารณูปโภครวมกัน และการที่จะพนจากความรับผิดชอบได
ก็ตอเมื่อผูซื้อที่ ดิน จัด สรรไดโ อนกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน จัด สรรใหแ กบุคคลอื่ น แลว อีกทั้ง พระราชบัญ ญั ติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง มิใชบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน
ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ดั ง นั้ น พระราชบัญ ญัติ การจัด สรรที่ ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔
สวนประเด็นที่วา พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ วรรคสอง
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ หรือไม เห็นวา พระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ไดบัญญัติใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจระงับ
การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระ ในกรณีที่คางชําระติดตอกันตั้งแตหกเดือน
ขึ้นไปนั้น เปนการจํากัดสิทธิในทรัพยสินเปนการชั่วคราว อันเปนมาตรการบังคับ โดยใหรัฐมีอํานาจ
เขาไปจัดการเพื่อใหผูที่คางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคดําเนินการใหถูกตองและ
ไมเปนการ เอาเปรียบสมาชิกคนอื่น ๆ จึงเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสินตามที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหกระทําได ประกอบกับเปนการจํากัดสิทธิเทาที่จําเปน และไมเปน
การกระทบกระเทือนสาระสําคัญ แหงสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน โดยกฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
ทั้ง นี้ เมื่อจําเลยชําระเงิน คาบํารุง รักษาและการจัด การสาธารณูป โภคใหแ กนิติบุคคลหมูบานจัด สรร
ครบถว นแล ว ก็ สามารถดํา เนิ น การจดทะเบียนสิท ธิแ ละนิ ติก รรมในที่ดิ น จัด สรรดัง กล าวได อี กทั้ ง
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พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ วรรคสอง มิใชบทบัญญัติที่จํากัดเสรีภาพ
ในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนา
เอกชน หรื อ หมู ค ณะอื่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๔ ดัง นั้ น พระราชบั ญ ญั ติก ารจั ด สรรที่ ดิ น
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ วรรคสอง จึงไมขัด หรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๖๔
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญ ญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ไมขัด หรือ แยง ต อรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔
นายวสันต สรอยพิสุทธิ์

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ ภักดีธนากุล

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรูญ อินทจาร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเฉลิมพล เอกอุรุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรกั ษ มาประณีต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญสง กุลบุปผา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน ไขมุกด

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายวสันต สรอยพิสทุ ธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๒/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๕๔
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐
วรรคสอง ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ หรือไม
ความเห็น
พิจารณาแลว เห็นวา พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา ๔๕ แลว ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายเปน
สมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร” อันเปนบทบังคับใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายตองเปนสมาชิกนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร ซึ่งแมจะเปนการจํากัดเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม ฯลฯ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔
วรรคหนึ่ง ก็ตาม แตก็เปนไปเพื่อคุมครองประโยชนของสวนรวมของประชาชน ตามที่มาตรา ๖๔
วรรคสาม ให อํานาจกระทํา ได และลักษณะการจํา กัด เสรีภ าพดัง กลา ว ก็ เปน ไปเทาที่จํ าเป น และ
ไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงเสรีภาพ เปนการใชบังคับทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง แมพระราชบัญญัติดังกลาวจะไมมีบทบัญญัติเรื่อง
การลาออกจากการเปนสมาชิกไว ก็เปนเพราะกฎหมายตองการใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายมีสวนรวม
ในการบริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และรวมกันรับภาระในการออกคาใชจายเพื่อการบํารุงรักษาและ
การจัดการสาธารณูปโภคจนกวาจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกบุคคลอื่น บทบัญญัติดังกลาวจึงไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๔ สว นพระราชบัญ ญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๕๐ วรรคสอง บั ญ ญัติว า “ผูที่คา งชํา ระเงิ น คา บํารุง รักษาและการจัด การสาธารณู ป โภค
ติดตอกันตั้งแตสามเดือนขึ้นไป อาจถูกระงับการใหบริการหรือการใชสิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณี
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ที่คางชําระติด ตอ กัน ตั้ง แตห กเดือ นขึ้น ไป พนักงานเจ าหนา ที่มีอํา นาจระงับ การจดทะเบียนสิ ทธิแ ล
นิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน...” การระงับการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคติดตอกันตั้งแต
หกเดือนขึ้นไป เชนนี้ เปนเพียงการจํากัดสิทธิชั่วคราว อันเปนมาตรการบังคับใหผูคางชําระตองชําระ
คาใชจายใหถูกตองครบถวนเสียกอน เพื่อไมใหเปนการเอาเปรียบสมาชิกอื่น เพราะถาปลอยใหจดทะเบียน
โอนสิทธิไปได ก็เทากับปลอยใหผูคางชําระเงินดังกลาวหลุดออกจากการถูกบังคับชําระหนี้โดยมีหลักประกันไป
ซึ่งกรณีนี้รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ก็ใหอํานาจกระทําได และเปนการจํากัดสิทธิเพียงเทาที่จําเปน
ไมกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญแหงสิทธิ และมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแก
กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง เมื่อมีการชําระเงินที่คางอยูครบถวนแลว
ก็สามารถจดทะเบียนสิทธิแ ละนิติ กรรมไดต ามปกติ จึง ถือไดวาสิ ทธิข องบุคคลในทรัพยสิน นั้น ไดรั บ
ความคุมครอง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ แลว
อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงมีความเห็นวาพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔
นายวสันต สรอยพิสุทธิ์
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๒/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๕๔
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐
วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวย
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยมาตรา ๒๙ บัญญัติไวในสวนที่ ๑ บททั่วไป อันเปนบทบัญญัติ
ที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของชนชาวไทยไววา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว ทั้งตองเปนไปเพียงเทาที่จําเปนและไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและ
เสรีภาพนั้น การหามจํากัดสิทธิและเสรีภาพจึงมิไดเปนการหามโดยเด็ดขาด หากมีกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวใหอํานาจในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพได สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ยอมถูกจํากัดไดโดยผลแหงกฎหมายนั้น ๆ ตามที่จําเปน และไมกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิ
หรือเสรีภาพนั้น ทั้งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง สําหรับมาตรา ๔๑ อยูในสวนที่ ๕ สิทธิในทรัพยสิน เปนบทบัญญัติ
ที่มุงประกันความมั่นคงในการถือครองทรัพยสินวา บุคคลที่ไดมาซึ่งทรัพยสินโดยชอบรวมถึงการรับมรดก
ยอมไดรับความคุมครองความเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง รวมทั้งสิทธิใด ๆ ในการใชสอย
หรือจําหนาย จาย โอน แตสิทธิในทรัพยสินดังกลาวอาจถูกจํากัดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย เชน
การอายัด การยึด หรือการริบทรัพยจะกระทําไดก็แตโดยกฎหมายใหอํานาจ เปนตน สวนมาตรา ๖๔

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

อยูในสวนที่ ๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม เปนบทบัญญัติที่กําหนดใหประชาชนชาวไทย
มีเสรีภาพในการรวมกลุม เปน สมาคม สหภาพ สหพัน ธ สหกรณ กลุ ม เกษตรกร องคการเอกชน
องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น ทั้งนี้ ไมวาจะเปนนิติบุคคลหรือไมก็ตาม รวมถึงขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐเองก็มีเสรีภาพในการรวมกลุมเชนกัน แตตองไมกระทบกระเทือนตอการบริหารราชการ
แผนดินและความตอเนื่องในการบริการสาธารณะ ซึ่งการจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทําไมได เวนแต
จะอาศั ยอํ านาจตามบทบั ญ ญั ติแ หง กฎหมาย เฉพาะเพื่อคุ มครองประโยชนสว นรวมของประชาชน
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอน
ในทางเศรษฐกิจ
สําหรับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีเหตุผลในการประกาศใชเพื่อแกไข
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน โดยไดกําหนดมาตรการในการคุมครองผูซื้อที่ดิน
จัด สรรจากผูจั ด สรรที่ ดิน เพื่ อใหไ ด สิท ธิใ นที่ ดิน จัด สรร กํา หนดให มีผู รับ ผิด ชอบบํ า รุง รัก ษาเกี่ ยวกั บ
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ทั้งยังไดกระจายอํานาจการอนุญาตและการควบคุมดูแลการจัดสรร
ที่ดินไปสูระดับจังหวัด เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจการจัดสรรที่ดิน
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๐ บัญญัติไวใน
หมวด ๔ การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ โดยที่มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง กําหนดไววา
เมื่อไดมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรขึ้นเพื่อรับโอนทรัพยสินสวนกลางไปจัดการดูแลบํารุงรักษาตอ
จากผูจัดสรรที่ดินตามกฎหมายแลว ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายตองเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
โดยไมไดบัญญัติในเรื่องการลาออกหรือขาดจากสมาชิกภาพไว แตกฎหมายไดกําหนดถึงการที่ผูซื้อที่ดิน
จัดสรรจะพนจากความรับผิดชอบไดโดยการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจัดสรรใหกับบุคคลอื่น และสําหรับ
มาตรา ๕๐ วรรคสอง เปนบทบัญญัตเิ กี่ยวกับผูซอื้ ที่ดนิ จัดสรรซึ่งมีหนาที่ออกคาใชจายในการบํารุงรักษา
และการจัด การสาธารณูปโภคสําหรับ ที่ดินจัด สรรที่ต นซื้อ หากผูซื้อที่ดิน จัดสรรรายใดคางชําระเงิน
คาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคติดตอกันตั้งแตสามเดือนขึ้นไป อาจถูกระงับการใหบริการหรือ
การใชสิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณีที่คางชําระติดตอกันตั้งแตหกเดือนขึ้นไป พนักงานเจาหนาที่มี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

อํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
กรณีปญหาวา พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๕๐ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ หรือไม เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสิน ยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิแ ละ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปน ไปตามที่กฎหมายบัญ ญัติ” หมายถึง การยอมใหมีการออกกฎหมาย
จํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสินไดอยูแลว ดังนี้ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑
กรณี ป ญ หาว า พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด สรรที่ ดิ น พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ ง
และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ หรือไม เห็นวา รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๔ ใหเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการ
เอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่นได ยอมหมายรวมถึงการใหเสรีภาพในการที่จะปฏิเสธ
การเขารวมเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน
หรือหมูคณะอื่น ไดดว ยอยูใ นตัว โดยที่การจํากัด เสรีภาพในการที่จะเขารวมหรือปฏิเสธการเขารวม
จะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจทางกฎหมาย เพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทาง
เศรษฐกิจ การที่บทบัญญัติดังกลาวกําหนดใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายตองเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร โดยไมไดบัญญัติในเรื่องการลาออกหรือขาดจากสมาชิกภาพไวตามคําโตแยงของจําเลย ก็เปนไป
ตามเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกแปลงมีสวนรวมในการบริหารนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรและรวมรับผิดชอบในการออกเงินคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
เปนสําคัญ ซึ่งเปนการคุมครองประโยชนของสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในการใชสาธารณูปโภครวมกัน
อันเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวมของประชาชน ทั้งนี้ ผูซื้อที่ดินจัดสรรก็มีสิทธิจะพนจากความรับผิดชอบ
หากได มี ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น จั ด สรรให กั บ บุ ค คลอื่ น ดั ง นี้ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด สรรที่ ดิ น
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๔

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

กรณีปญหาวา พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๕๐ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ หรือไม เห็นวา การที่พระราชบัญญัติ
การจัด สรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหมีการจัดตั้ง นิติบุคคลหมูบานจัด สรรขึ้น ก็เพื่อกําหนดใหมี
ผูมารับผิดชอบแทนผูจัดสรรที่ดินในการบริหารจัดการและดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ เชน
ถนน สวน สนามเด็กเลน คาพนักงานรักษาความปลอดภัย คาจัดเก็บขยะ คาไฟฟาสวนกลาง เปนตน
และในการที่จะตกลงรวมกันวาจะมีนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือไม กฎหมายไมไดบังคับวาผูซื้อที่ดินจัดสรร
จะตองจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัด สรรแตเพียงอยางเดียว กลาวคือ จะจัด ตั้งนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ไ มใช
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรขึ้นแทนก็ได ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๔
(๑) หรือจะไมจัด ตั้งนิติบุค คลใด ๆ ก็ไ ดต ามมาตรา ๔๔ (๒) หรือมาตรา ๔๔ (๓) ซึ่งเปนเรื่อง
ความสมัครใจของผูซื้อที่ดินจัดสรร แตหากมีการตกลงที่จะจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรกันแลว ก็เปน
เรื่องของนิติสัมพันธระหวางผูซื้อที่ดินจัดสรรดวยกันเองที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ซึ่งรวมถึงการกําหนดใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายตองเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา ๔๗
วรรคหนึ่ง และใหผูซื้อที่ดินจัดสรรมีหนาที่ตองรับผิดชอบออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภคสําหรับที่ดินจัดสรรที่ตนซื้อไว หากผูซื้อที่ดินจัดสรรคางชําระเงินคาใชจายดังกลาว
ยอมตองถูกดําเนินการเปนไปตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง ซึ่งเปนเพียงการจํากัดสิทธิในทรัพยสินของ
ผูคางชําระแคเพียงชั่วคราว แมบทบัญ ญัติทั้งสองจะมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพอยูบาง
แตก็เปนไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติยกเวนไวใหกระทําไดตามที่กฎหมายบัญญัติ ตามความในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๔ วรรคสาม ทั้งการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ก็เปนไปเพียงเทาที่จําเปน
ไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญใหไว และมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป
มิไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ถือวาเปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่อยูในขอบเขตของขอยกเวนตามทีร่ ัฐธรรมนูญใหกระทําได พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

อาศัยเหตุผลขางตนนี้ จึงเห็นวา พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๖๔
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๒/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๕๔
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐
วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๔ หรือไม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ มีดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙ การจํากัด สิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ รับ รองไว จะกระทํามิไ ด
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่
จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ สิท ธิข องบุค คลในทรัพ ยสิ น ย อ มไดรั บ ความคุ ม ครอง ขอบเขตแหง สิท ธิแ ละ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสื บ มรดกย อ มได รั บ ความคุ ม ครอง สิ ท ธิ ข องบุ ค คลในการสื บ มรดกย อ มเป น ไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๔ บุค คลยอมมีเสรีภ าพในการรวมกัน เปน สมาคม สหภาพ สหพัน ธ สหกรณ
กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุมเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป แตทั้งนี้
ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๗ เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา ๔๕ แลว ใหผูซื้อที่ดินจัดสรร
ทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ในกรณี ที่มี ที่ ดิ น จัด สรรแปลงย อ ยที่ ยั ง ไม มีผู ใ ดซื้ อหรื อ ได โ อนกลั บ มาเป น ของผู จั ด สรรที่ ดิ น
ใหผูจัดสรรที่ดินเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
มาตรา ๕๐ ผูมีหนาที่ชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๙
วรรคสอง ที่ชําระเงินดังกลาวลาชากวาเวลาที่กําหนด จะตองจายคาปรับสําหรับการจายเงินลาชาตามอัตรา
ที่คณะกรรมการกําหนด
ผูที่คางชําระเงิน คาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูป โภคติด ตอกัน ตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
อาจถูกระงับ การใหบ ริก ารหรือการใชสิทธิ ในสาธารณูป โภค และในกรณีที่คางชําระติด ตอกัน ตั้ง แต
หกเดือนขึ้นไป พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของ
ผูคางชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ใหถือวาหนี้คาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเปนหนี้บุริมสิทธิในมูลรักษาอสังหาริมทรัพย
เหนือที่ดินจัดสรรของผูคางชําระ
ความเห็น
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑ บททั่วไป ซึ่งเปนบทบัญญัติที่คุมครองและรับรองวาการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได โดยกฎหมายดังกลาวตองมีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไป มิไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑
วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๕ สิทธิในทรัพยสิน
โดยเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ เปนบทบัญญัติ
ในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม
เปนบทบัญญัติใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร
องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น ซึ่งการจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอน
ในทางเศรษฐกิจ
สําหรับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนมาตรการทางกฎหมายของรัฐเพื่อใช
ในการควบคุม และจัดระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของภาคเอกชน และมีจุดมุงหมายเพื่อคุมครอง
ประชาชนผู ซื้ อ ที่ ดิ น จั ด สรร โดยเฉพาะการได สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น จั ด สรรและการกํ า หนดให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบ
บํารุงรักษาสาธารณูป โภคและบริการสาธารณะ และในคําปรารภของพระราชบัญ ญัตินี้มีบ ทบัญ ญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติใหกระทําได
โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติเกี่ยวกับการเขาเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไวในมาตรา ๔๗
วรรคหนึ่ง วา เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา ๔๕ แลว ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกราย
เปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และมาตรา ๕๐ วรรคสอง เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับผูที่คางชําระ
เงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคติดตอกันตั้งแตสามเดือนขึ้นไป อาจถูกระงับการใหบริการ
หรือการใชสิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณีที่คางชําระติดตอกันตั้งแตหกเดือนขึ้นไป พนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ในประเด็น ที่ว า พระราชบัญ ญัติก ารจัด สรรที่ ดิ น พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ ง
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ หรือไม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง
เปนบทบัญญัติที่บังคับใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร เมื่อจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรตามมาตรา ๔๕ แลว บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบังคับใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายตองเปน
สมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร แมจะถือไดวาเปนการจํากัดเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ
สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่นตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ก็ตาม แตเปนการจํากัดเสรีภาพเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของสมาชิก
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ วรรคสาม
บัญญัติใหกระทําได ประกอบกับการจํากัดเสรีภาพดังกลาวเปนไปเทาที่จําเปน และไมเปนการกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงเสรีภาพ โดยกฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้ งไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นแลว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ สวนการที่พระราชบัญญัติดังกลาว
ไมมีบ ทบัญ ญัติเกี่ ยวกั บ การลาออกจากสมาชิก ของนิติบุค คลหมูบานจัด สรรไวโ ดยเฉพาะ เนื่อ งจาก
ตองการใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกแปลงมีสวนรวมในการบริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรรและรวมรับภาระ
ในการออกเงินคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค เพื่อคุมครองประโยชนของสมาชิก
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรในการใชสาธารณูปโภครว มกัน การที่จะพนจากความรับผิดชอบไดก็ตอเมื่อ
ผูซื้ อ ที่ ดิ น จั ด สรรได โ อนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น จั ด สรรดั ง กล า วให กั บ บุ ค คลอื่ น แล ว และพระราชบั ญ ญั ติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ก็มิใชบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน
ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ดั งนั้ น พระราชบัญ ญัติ การจัด สรรที่ ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔
สวนประเด็นที่วา พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ วรรคสอง
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ วรรคสอง
ที่ไดบัญญัติใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ระงับการจดทะเบียนสิทธิแ ละนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูที่
คางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ในกรณีที่คางชําระติดตอกันตั้งแตหกเดือน
ขึ้นไปนั้น เปนเพียงการจํากัดสิทธิในทรัพยสินของผูคางชําระดังกลาวเปนการชั่วคราว ถือเปนมาตรการบังคับ
โดยใหรัฐมีอํานาจเขาไปจัดการเพื่อใหผูคางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคดังกลาว
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ไดดําเนินการชําระเงินใหถูกตอง เพื่อมิใหเปนการเอาเปรียบสมาชิกคนอื่น ๆ แมเปนการจํากัดสิทธิ
ของบุคคลในทรัพยสิน แตรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ก็บัญญัติใหกระทําได ประกอบกับ
เปนการจํากัดสิทธิเทาที่จําเปน และไมเปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน
โดยกฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมาย
นั้นแลวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ทั้งนี้ เมื่อไดชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
แล ว ก็ ส ามารถดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมในที่ ดิ น จั ด สรรดั ง กล า วได ต ามปกติ และ
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ก็มิใชบทบัญญัติที่จํากัดเสรีภาพ
ในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน
หรือหมูคณะอื่น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ ดังนั้น พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๕๐ วรรคสอง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๖๔
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๖๔
นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๒/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๕๔
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐
วรรคสอง ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่คุมครองและรับรองวาการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภาพนั้นมิได กฎหมายดังกลาวตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง เปน บทบัญ ญัติรับ รองสิทธิข องบุคคลในทรัพยสิน วา
ยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนนี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
สวนวรรคสองเกี่ยวกับการสืบมรดก ซึ่งไมเกี่ยวกับประเด็นในคดีนี้
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติรับรองวา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกัน
เปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือ
หมูคณะอื่น วรรคสอง บัญญัติรับรองวา ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุม
เชนเดียวกับบุคคลทั่วไป แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่อง
ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้ง นี้ ตามที่กฎหมายบัญ ญัติ วรรคสาม เปน บทบัญ ญัติคุมครองวา
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
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แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
สวนพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนการกําหนดมาตรการทางกฎหมายของรัฐ
เพื่อการควบคุมและจัดระเบียบการจัดสรรที่ดินของเอกชน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อคุมครองประชาชน
ผูซื้อที่ดินจัดสรร โดยเฉพาะการไดสิทธิในที่ดินจัดสรร และการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ในคําปรารภของพระราชบัญญัติระบุวา พระราชบัญญัตินี้
มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
ประกอบมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ ง เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ กํ า หนดว า เมื่ อ จั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจั ด สรร
ตามมาตรา ๔๕ แลว ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
มาตรา ๕๐ วรรคสอง เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับผูที่คางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคติดตอกันตั้งแตสามเดือนขึ้นไป อาจถูกระงับการใหบริการหรือการใชสิทธิในสาธารณูปโภค
และในกรณีที่คางชําระติดตอกันตั้งแตหกเดือนขึ้นไป พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจระงับการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมในที่ดนิ จัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง
ซึ่งบัญญัติใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ตามมาตรา ๔๕ แล ว นั้น ก็ เ พื่ อ ประโยชน ข องผู ซื้ อ ที่ ดิ น จั ด สรรทุ ก คน เพราะการซื้อ ที่ ดิ น จั ด สรร
เปนการที่จะเขามาอยูอาศัยในหมูบานจัดสรรเดียวกัน อันมีการใชประโยชนในสิ่งสาธารณูปโภครวมกัน
ซึ่งมิอาจหลีกเลี่ยงได ผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกคนจึงตองเขามามีสวนรวมในการบํารุงรักษาและจัดการ ตลอดจน
รวมรับผิดชอบในคาบํารุงรักษาและคาบริหารจัดการรวมกันดวย หากผูใดไมยอมรับกติกาดังกลาว ก็จะตอง
ไมตัดสินใจเขาเปนผูซื้อที่ดินจัดสรรในหมูบานจัดสรรนั้น เมื่อตัดสินใจซื้อก็ยอมตองอยูภายใตบังคับของ
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง กฎหมายหาไดบังคับใหเปน
ผูซื้อที่ดินจัดสรรแตอยางใดไม มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แมจะถือวาเปนการจํากัดเสรีภาพในการรวมกัน
เปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

หมูคณะอื่น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ ก็ตาม แตเปน การจํากัด เสรีภาพเพื่อคุมครองประโยชน
สวนรวมของประชาชน โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔
วรรคสาม บัญญัติใหกระทําได การจํากัดเสรีภาพดังกลาวก็เปนไปเทาที่จําเปน ไมไดกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงเสรีภาพ กฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวยแลว การที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไมมีบทบัญญัติ
เรื่องการลาออกจากสมาชิกภาพของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไว ก็เพราะตองการใหผูซื้อที่ดินหมูบานจัดสรร
ทุ ก แปลงมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารนิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจั ด สรรและร ว มรั บ ภาระในการออกค า ใช จ า ย
เพื่อบํารุงรักษาสาธารณูปโภครวมกันเพื่อความสามัคคีระหวางหมูคณะของสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
การที่จะพนจากการเปนสมาชิกไดก็ตอเมื่อผูซื้อที่ดินหมูบานจัดสรรคนนั้น ๆ ไดโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ของตนไปใหบุคคลอื่น แลว จึง เห็นวา พระราชบัญญัติการจัด สรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗
วรรคหนึ่ง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๔
สําหรับ ที่พระราชบัญ ญัติการจัด สรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ วรรคสอง บัญ ญัติ
ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูซื้อที่ดินจัดสรร
(ในที่ นี้ คื อ จํ า เลย) ในกรณี ที่ ค า งชํ า ระติ ด ต อ กั น ตั้ ง แต ห กเดื อ นขึ้ น ไปนั้ น เป น เพี ย งการจํ า กั ด สิ ท ธิ
ในทรัพยสินของผูซื้อที่ดินจัด สรร (ในที่นี้คือจําเลย) เปนการชั่วคราว ถือเปนมาตรการบังคับโดยใช
อํานาจรัฐเขาไปจัดการเพื่อใหผูคางชําระไดดําเนินการชําระใหถูกตอง ไมเปนการเอาเปรียบสมาชิกนิติบุคคล
หมูบ านจั ด สรรคนอื่น ๆ กรณี เปน การจํากั ด สิท ธิของบุค คลในทรั พยสิ น ที่รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๑
วรรคหนึ่ง บัญญัติใหกระทําได เปนการจํากัดสิทธิของบุคคลเทาที่จําเปน ไมเปนการกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิ และกฎหมายที่จํากัดสิทธิก็มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมไดมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งนี้ เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรร (ในที่นี้คือ
จําเลย) ชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรรครบถวนแลว
ก็สามารถดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมในที่ดินจัดสรรดังกลาวไดตามปกติ ถือวาสิทธิของบุคคล
ในทรัพยสินไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ จึงเห็นวา พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑
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จึงเห็นวา พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐
วรรคสอง ไมขัดหรือแยง ตอรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔
นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๒/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๕๔
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐
วรรคสอง ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ หรือไม
ความเห็น
เห็น วา รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ เป น บทบัญ ญัติ ที่เป น หลัก ประกัน ความมั่น คงแหง สิท ธิ
และเสรีภาพที่วา การตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทําได
ภายใตเงื่อนไขที่รัฐ ธรรมนูญ กําหนด คือ ตองอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
การที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ
นั้นมิได ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณี ห นึ่ง หรือ แกบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ง เปน การเจาะจง ส ว นมาตรา ๔๑ เป น บทบัญ ญั ติวา ดว ยสิท ธิ
ในทรัพยสินของบุคคลที่ไดรับความคุมครองภายใตเงื่อนไขวารัฐธรรมนูญยอมใหมีการตรากฎหมายกําหนด
ขอบเขตแหงสิทธิในทรัพยสินของบุคคลไดตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๖๔ เปนบทบัญญัติวาดวย
เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม โดยใหบุคคลมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ
สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น การจํากัดเสรีภาพ
จะกระทํามิไ ด เวน แตโ ดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแ หง กฎหมาย เฉพาะเพื่อคุม ครองประโยชน
สวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกัน
มิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การตรากฎหมายที่ใหอํานาจจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ ดังกลาว ยังมีหลักประกันวาจะตองเปนไปตามหลักการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๒๙ ดวย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๔ ก
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สําหรับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนกฎหมายที่มีเจตนารมณดังปรากฏ
ตามหมายเหตุในการประกาศใช คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่ง เปน กฎหมายวาดว ยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ไดป ระกาศใชบัง คับ
มาเปน เวลานานแลว มีห ลักการและรายละเอียดไมเหมาะสมหลายประการ สมควรแกไ ขปรับ ปรุง
เพื่ อ กํ า หนดมาตรการในการคุ ม ครองผู ซื้ อ ที่ ดิ น จั ด สรร โดยเฉพาะการได สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น จั ด สรรและ
การกําหนดใหมีผูรับผิดชอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ นอกจากนั้น เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจการจัด สรรที่ดินไดกระจายอํานาจการอนุญ าตและการควบคุม ดูแ ล
การจัดสรรที่ดินไปสูระดับจังหวัด และกําหนดเวลาในการพิจารณาอนุญาตใหแนนอน และเพื่อใหบรรลุ
เจตนารมณ ข องกฎหมายที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การกํ า หนดให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบในการบํ า รุ ง รั ก ษา
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมีบทบัญญัติ
ในหมวด ๔ ว า ด ว ยการบํ ารุ งรักษาสาธารณู ปโภคและบริ การสาธารณะ ซึ่ งมี สาระสํ าคั ญสรุ ปได ว า
ในกรณี ก อนที่ จะมี การจั ดตั้ งนิ ติ บุ ค คลหมู บา นจั ด สรรขึ้ น มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง การบํ า รุ ง รั ก ษา
สาธารณูปโภคใหเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดิน โดยใหพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตอเมื่อผูซื้อ
ที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลา
ที่ผูจัด สรรที่ดิน รับ ผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) แลว ตามมาตรา ๔๔
วรรคหนึ่ง (๑) สวนในกรณีหลังจากมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรขึ้นโดยผูซื้อที่ดินจัดสรรจํานวน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดตั้ง และแตงตั้งตัวแทนยื่นคําขอ
จดทะเบียนพรอมดวยขอบังคับซึ่งอยางนอยตองมีรายการวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของ
สมาชิกตามมาตรา ๔๕ แลว มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร และเพื่อประโยชนของผูซื้อที่ดินจัดสรรใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีอํานาจหนาที่เรียกเก็บ
เงิน คาใชจายในการบํารุง รักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในสวนที่นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีหนาที่
บํารุงรักษาจากสมาชิกตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๓) ได โดยคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูป โภคใหจัดเก็บเปนรายเดือนจากที่ดินแปลงยอยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลง และใหผูซื้อ
ที่ ดิ นจั ดสรรออกค าใช จ ายในการบํ ารุ งรั กษาและการจั ดการสาธารณู ปโภคสํ าหรั บที่ ดิ นจั ดสรรที่ ตนซื้ อ
และใหผูจัดสรรที่ดินออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสําหรับที่ดินแปลงยอย
ที่ยังไมมีผูซื้อตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง สวนกรณีผูมีหนาที่ชําระเงินคาบํารุงรักษาและ
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การจั ด การสาธารณู ป โภคตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ค างชํา ระเงิน ติด ตอ กั น ตั้ ง แตห กเดื อนขึ้น ไป
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวา
จะชําระใหครบถวน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๕๐
วรรคสอง
เมื่อพิจารณาเจตนารมณของกฎหมายและสาระสําคัญ ของพระราชบัญ ญัติ การจัด สรรที่ดิ น
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง แลวเห็นวา บทบัญญัติทั้งสองมาตรา
เปนเพียงมาตรการเกี่ยวกับการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ โดยกฎหมายกําหนดให
ผูไดรับประโยชนจากการใชที่ดินจัดสรรนั้นเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะ ซึ่งผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายถือวาเปนผูที่ไดรับประโยชนจากสาธารณูปโภคและ
บริ การสาธารณะที่ผู จั ด สรรที่ดิ น ไดจั ด ให มีขึ้ น ผู ซื้อ ที่ดิ น จั ด สรรทุ ก รายจึง ตอ งเป น สมาชิก นิติ บุค คล
หมูบานจัดสรร และเปนผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเมื่อมีการจัดตั้ง
นิติ บุค คลหมูบ านจั ด สรรแลว และเพื่ อ ประโยชน ของผูซื้ อที่ ดิ น จั ด สรร ให นิติ บุค คลหมูบ า นจั ด สรร
มี อํ า นาจหน า ที่ จั ด ให มี บ ริ ก ารสาธารณะเพื่ อ สวั ส ดิ ก ารของสมาชิ ก และเรี ย กเก็ บ เงิ น ค า ใช จ า ยใน
การบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในสวนที่นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีหนาที่บํารุงรักษาจาก
สมาชิกได สวนในกรณีที่ดินแปลงยอยใดไมมีผูซื้อ ก็ใหเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบออกคาใชจาย
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของที่ดินจัดสรรจึงถือเปนประโยชนสวนรวมทั้งของ
ผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายและผูจัดสรรที่ดินดวย การกําหนดใหผูซื้อที่ดินจัดสรรตองเปนสมาชิกนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรก็เพื่อใหดูแลและรักษาประโยชนของตนเองโดยเฉพาะเรื่องการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะ สวนการกําหนดมาตรการบังคับในกรณีที่มีการคางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคติดตอกันตั้งแตหกเดือนขึ้นไป โดยใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน ก็เปนเพียงการปองกันมิใหผูที่
ตองรับผิดชอบในการออกคาใชจายตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ซึ่งไดแกผูซื้อที่ดินจัดสรรและผูจัดสรรที่ดิน
ปฏิเสธไมจายคาใชจายในสวนที่ตนตองรับผิดชอบ เพื่อใหการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
เป น ไปตามเจตนารมณ ข องกฎหมายฉบั บ นี้ เมื่ อ พิ จ ารณาบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แล ว เห็ น ว า
แมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ ที่รับรองสิทธิในทรัพยสินของบุคคล และมาตรา ๖๔ ที่รับรองเสรีภาพของบุคคล
ในการสมาคม แต บ ทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล า วก็ มิ ไ ด รั บ รองโดยเด็ ด ขาด แต ใ ห จํ า กั ด สิ ท ธิ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

และเสรีภาพไดภายใตเงื่อนไขอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งในการจํากัดเสรีภาพในการสมาคม
ตามมาตรา ๖๔ กระทําได เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว คือ เพื่อคุมครองประโยชนสวนรวม
ของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมี
การผู กขาดตัด ตอนในทางเศรษฐกิจ และเมื่ อพิจารณาสาระสําคั ญของพระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิ น
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ซึ่งเปนมาตรการในการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชนซึ่งเปนผูซื้อที่ดินจัดสรร
แลวเห็นวา สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ รัฐธรรมนูญ
บั ญ ญั ติ ใ ห อ าจถู ก จํ า กั ด ได โ ดยอาศั ย อํ านาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห งกฎหมาย เฉพาะตามที่ กํ าหนดไว ใน
รัฐธรรมนูญมาตรานั้น ๆ ยอมหมายความวา แมบุคคลจะมีสิทธิในทรัพยสินตามมาตรา ๔๑ แตก็อยูใน
ขอบเขตตามที่กฎหมายบัญญัติ และบุคคลจะมีเสรีภาพในการสมาคมตามมาตรา ๖๔ ก็ตองอยูในกรอบ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๕๐ วรรคสอง จึงเปนบทบัญญัติเปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวแลววากระทําได
กลาวคือ เปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว ซึ่งในกรณีนี้คือ เพื่อคุมครองประโยชนสวนรวม และกระทําเทาที่
จําเปนเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะซึ่งเปนวัตถุประสงคของกฎหมาย อีกทั้งเปน
บทบัญ ญัติที่มีผลใชบัง คับ เปน การทั่ว ไป ไมมุงหมายใหใชบังคับ แกกรณีใดกรณีห นึ่ง หรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง และไมกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไวในมาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ แตอยางใด
อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น จึ ง เห็ น ว า พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด สรรที่ ดิ น พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔
นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายนุรักษ มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๒/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๕๔
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐
วรรคสอง ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ หรือไม
ความเห็น
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ บัญญัติวา “เมื่อจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรตามมาตรา ๔๕ แลว ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ในกรณี ที่มี ที่ ดิ น จัด สรรแปลงย อ ยที่ ยั ง ไม มีผู ใ ดซื้ อหรื อ ได โ อนกลั บ มาเป น ของผู จั ด สรรที่ ดิ น
ใหผูจัดสรรที่ดินเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร”
มาตรา ๕๐ บั ญ ญัติ วา “ผู มีห นา ที่ชํา ระเงิ น คา บํา รุง รั กษาและการจัด การสาธารณูป โภค
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ที่ชําระเงิน ดังกลาวลาชากวาเวลาที่กําหนด จะตองจายคาปรับ สําหรับ
การจายเงินลาชาตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
ผูที่คางชําระเงิน คาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูป โภคติด ตอกัน ตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
อาจถูกระงับ การใหบ ริการหรือการใชสิทธิ ในสาธารณูป โภค และในกรณีที่คางชําระติด ตอกัน ตั้ง แต
หกเดือนขึ้นไป พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของ
ผูคางชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ใหถือวาหนี้คาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเปนหนี้บุริมสิทธิในมูลรักษาอสังหาริมทรัพย
เหนือที่ดินจัดสรรของผูคางชําระ”
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
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แหง กฎหมาย เฉพาะเพื่ อการที่ รัฐ ธรรมนูญ นี้ กํา หนดไวแ ละเทา ที่จํ าเปน และจะกระทบกระเทือ น
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม”
มาตรา ๔๑ บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรบั ความคุม ครอง ขอบเขตแหงสิทธิ
และการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสื บ มรดกย อ มได รั บ ความคุ ม ครอง สิ ท ธิ ข องบุ ค คลในการสื บ มรดกย อ มเป น ไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๖๔ บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ
สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุมเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป แตทั้งนี้
ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ”
พิเคราะหแลว พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง บังคับให
ผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายเปน สมาชิกนิติบุค คลหมูบานจัดสรร สวนมาตรา ๕๐ วรรคสอง กฎหมาย
กํา หนดให ผู ที่ ค า งชํ าระค า บํ า รุ ง รั ก ษาและการจั ด การสาธารณู ป โภคติ ด ต อ กั น ตั้ง แต ส ามเดื อ นขึ้ น ไป
อาจถูกระงับการใหบริการหรือใชสิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณีที่คางชําระติดตอกันตั้งแตหกเดือน
ขึ้นไป พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระ
จนกวาจะชําระใหครบถวน เห็นวาเหตุผลที่บังคับใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายตองเปนสมาชิกนิติบุคคล
หมูบานจัด สรร เนื่องจากทางหมูบา นจัด สรรมีคา ใชจายสว นกลางที่เจาของที่ดิน ทุกรายตองรว มกั น
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ออกคาใชจาย เชน คาบํารุงรักษา คาการจัดการสาธารณูปโภค ทั้งนี้เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
ของหมูบานจัดสรร แมจะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอยูบาง แตก็เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
เทาที่จําเปนและไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิเสรีภาพ ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๙ บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งเปนบทบัญญัติที่มีผล
ใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมงุ หมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
สวนสิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๑
แต ก็ ย อมให มี ก ารออกกฎหมายจํ ากั ด สิ ท ธิ ข องบุ ค คลในทรั พ ย สิ น ได สํ า หรั บ เสรี ภาพในการรวมกั น
เปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร และเสรีภาพของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
ในการรวมกลุมเชนเดียวกับบุคคลทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๔ นั้น เห็นวา
การรวมกลุมกันเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร เปนไปโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน ดังนั้น พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง บัญญัติขึ้นเจือสมและดําเนินการตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ ทุกประการ
ดวยเหตุดังที่ไดวินิจฉัยขางตน จึงมีความเห็นวา พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔
นายนุรกั ษ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๒/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๕๔
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐
วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวย
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยมาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่รับรองและคุมครองวาการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได โดยกฎหมายดังกลาวตองมีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑
วรรคหนึ่ง ใหการรับรองวาสิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิในทรัพยสินยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
ใหการรับรองเสรีภาพของบุคคลในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ ฯ และวรรคสาม การจํากัด
เสรีภาพดังกลาว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครอง
ประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อ
ปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
สําหรับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีเหตุผลในการประกาศใช เนื่องจาก
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายวาดวย
การควบคุ ม การจั ด สรรที่ ดิ น ได ป ระกาศใช บั ง คั บ มาเป น เวลานานแล ว มี ห ลั ก การและรายละเอี ย ด
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ไมเหมาะสมหลายประการ สมควรแกไขปรับปรุงเพื่อกําหนดมาตรการในการคุมครองผูซื้อที่ดินจัดสรร
โดยเฉพาะการไดสิทธิในที่ดินจัดสรรและการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ นอกจากนั้น เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจการจัดสรรที่ดินไดกระจายอํานาจ
การอนุญ าตและการควบคุมดูแ ลการจัดสรรที่ดินไปสูระดับจังหวัด และกําหนดเวลาในการพิจารณา
อนุญาตใหแนนอน พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีสาระสําคัญสรุปไดวา กําหนดใหมี
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินจังหวัด กําหนดใหผูที่ประสงคจะทําการจัดสรรที่ดิน ตองขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
จั ด สรรที่ ดิ น กรุ ง เทพมหานครหรื อ คณะกรรมการจั ด สรรที่ ดิ น จั ง หวั ด มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดว า ด ว ย
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ โดยกําหนดใหเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดินที่จะบํารุง
รักษาสาธารณูปโภค เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน ใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดใหมีขึ้น ผูจัดสรรที่ดิน
จะพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาว ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาที่ผูจัดสรรที่ดิน
รับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามที่กฎหมายกําหนดแลว คือ ผูซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการ
และดูแลบํารุงรักษา ภายในเวลาที่ผูจัดสรรที่ดนิ กําหนด ซึ่งตองไมนอ ยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดินหรือผูจัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน
เปนตน สําหรับการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร กฎหมายกําหนดใหผูซื้อที่ดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดตั้งและแตงตั้งตัวแทนยื่นคําขอจดทะเบียนตอ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพรอมดวยขอบังคับที่มีรายการตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง (มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง) เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติวา “เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา ๔๕ แลว ใหผูซื้อ
ที่ดินจัดสรรทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร” และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ที่บัญญัติวา
“ผูที่คางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคติดตอกันตั้งแตสามเดือนขึ้นไปอาจถูกระงับ
การใหบริการหรือการใชสิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณีที่คางชําระติด ตอกันตั้งแตห กเดือนขึ้นไป
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวา
จะชําระใหครบถวน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด” แลว เห็นวา
เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ซึ่งตองอาศัยมติของผูซื้อที่ดินในโครงการ
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จัดสรรที่ดินนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการใหจัดตั้งขึ้น โดยกฎหมาย
กําหนดใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีอํานาจหนาที่ดําเนินการใด ๆ เพื่อประโยชนของผูซื้อที่ดินจัดสรร
กลาวคือ กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใชประโยชนสาธารณูปโภค จัดใหมีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการ
ของสมาชิกหรือจัดสรรเงินหรือทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน เรียกเก็บเงินคาใชจายในการบํารุงรักษา
และการจัดการสาธารณูปโภคในสวนที่นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีหนาที่บํารุงรักษาจากสมาชิก เปนตน
ในการดําเนินการของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะมีคณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูดําเนินการตามกฎหมาย
และขอบังคับของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรภายใตการควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญของสมาชิก จึงเห็นไดวา
หลักเกณฑตามที่กฎหมายกําหนดขึ้น เปนไปเพื่อประโยชนสว นรวมของผูซื้อที่ดินจัดสรร โดยใหผูซื้อ
ที่ดินจัดสรรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการของคณะกรรมการหมูบานจัดสรรโดยเฉพาะเรื่องสําคัญ ๆ เชน
การกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใชประโยชนสาธารณูปโภค การกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยูอาศัย
และการจราจรภายในที่ดินจัดสรร การจัดใหมีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือจัดสรรเงิน
หรือทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชนหรือการกําหนดและการแกไขอัตราคาใชจายในการบํารุงรักษาและ
การจัดการสาธารณูปโภคจะตองไดรับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญของสมาชิก ซึ่งผูซื้อที่ดินจัดสรร
ทุกคนเปนสมาชิกอยูดวย การลงมติหรือการกําหนดระเบียบจึงยอมตองเปนไปเพื่อประโยชนของสมาชิก
ซึ่งเปนผูซื้อที่ดนิ จัดสรร การกําหนดใหผูซื้อทีด่ ินจัดสรรทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรก็เพื่อให
มีสวนรวมหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ตอการดําเนินการของคณะกรรมการหมูบานจัดสรรหรือการลงมติ
หรื อ การกํ า หนดระเบี ย บใด ๆ เพื่ อ ประโยชน ห รื อ ส ว นได เ สี ย ของตนเอง ดั ง นั้ น พระราชบั ญ ญั ติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง จึงเปนบทบัญญัติที่เปนหลักประกันใหบุคคล
มีสว นรว มในการจัด การทรัพยสิน ทั้ง ที่เปน ของตนเองและที่เปน สาธารณูป โภคที่ใช ป ระโยชนรว มกั น
มิไดเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิในทรัพยสินของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๒๙ และมิใชเปนกรณีที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ
กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔
แตอยางใด
สําหรับประเด็นวา พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ วรรคสอง
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ นั้น เห็นวา การบํารุงรักษา
และการจัด การสาธารณูป โภคเปน การดําเนิน การเพื่อ ประโยชนของผูซื้อที่ดิน จัด สรรในโครงการนั้ น
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ทุกแปลง กฎหมายจึงกําหนดใหเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดินจะตองบํารุงรักษาสาธารณูปโภคนั้นใหคงสภาพ
ดังเชนที่ไดจัดทําขึ้นนั้นตอไป ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาที่ดังกลาวก็ตอเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่
ผูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามที่กฎหมายกําหนดและมีการจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรเพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา ดังนั้น การบํารุงรักษาและจัดการ
สาธารณูปโภคจึงตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและตลอดไป เพื่อใหผูซื้อที่ดินจัดสรรไดใชประโยชน
จากสิ่งสาธารณูปโภคเหลานั้น อยางไรก็ตาม การบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคยอมจะตองมี
คาใชจายซึ่งผูที่ใชประโยชนหรือไดรับประโยชนก็ควรที่จะตองรับผิดชอบคาใชจายนั้น กฎหมายจึงกําหนดให
ผูซื้อที่ดินจัดสรรซึ่งเปนผูที่ใชหรือไดรับประโยชนจากการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคนั้น
มีสวนรวมในการรับ ผิดชอบคาใชจายนั้น โดยใหจัดเก็บเปนรายเดือนจากที่ดินแปลงยอยในโครงการ
จัดสรรที่ดินทุกแปลง และเพื่อใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายมีสวนรวมในการกําหนดและการแกไขอัตรา
คาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค กฎหมายจึงกําหนดใหการกําหนดและการแกไข
อั ต ราค า ใช จ า ยในการบํ า รุ ง รั ก ษาและการจั ด การสาธารณู ป โภคจะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากมติ
ที่ป ระชุม ใหญข องสมาชิก นิติ บุค คลหมู บา นจัด สรร ซึ่ ง โดยแทจ ริง แล ว ที่ ป ระชุม ใหญก็ ควรกํ าหนด
ค า ใช จ า ยที่ ไ ม เ กิ น ความสามารถของสมาชิ ก ทุ ก คนที่ จ ะจ า ยได ส ว นหลั ก เกณฑ ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ วรรคสอง กําหนดขึ้นนั้น ก็เพื่อใหมีสภาพบังคับเพราะ
หากไมมีสภาพบังคับ และสมาชิกไมชําระเงินคาบํารุง รักษาและการจัด การสาธารณูป โภคเปน จํานวน
หลายรายและเปนจํานวนครั้งที่มากขึ้นยอมจะมีผลกระทบตอการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
เพื่อประโยชนของผูซื้อที่ดินจัดสรรนั้นเอง จึงเห็นวา หลักเกณฑที่กําหนดใหผูซื้อที่ดินจัดสรรมีสวนรวม
ในการรับผิดชอบคาใชจายและมีสวนรวมในการกําหนดและการแกไขอัตราคาใชจายในการบํารุงรักษาและ
จัดการสาธารณูปโภค รวมทั้งการกําหนดสภาพบังคับตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๕๐ วรรคสอง ก็เพื่อประโยชนของผูซื้อที่ดินจัดสรรในอันที่จะไดใชหรือไดรับประโยชนจาก
สิ่ง สาธารณู ป โภคนั้ น เอง ดัง นั้น แมบ ทบัญ ญัติ แ หง พระราชบั ญ ญัติ การจัด สรรที่ดิ น พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๕๐ วรรคสอง จะเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิในทรัพยสินของบุคคลอยูบาง แตรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ก็ใหอํานาจกระทําไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญ ญัติดังกลาว
และเปนกรณีเทาที่จําเปนไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิในทรัพยสิน กฎหมายดังกลาวมีผลใช
บังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
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ทั้งไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นไวดวย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๙ และมิ ใ ช เ ป น กรณี ที่ เ กี่ ย วกั บ เสรี ภ าพในการร ว มกั น เป น สมาคม สหภาพ สหพั น ธ สหกรณ
กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔
แตอยางใด
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา
๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๖๔
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายสุพจน ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๒/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๕๔
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐
วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ หรือไม
ความเห็น
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัตใิ นหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
สวนที่ ๑ บททั่วไป บัญญัติขึ้นโดยมีเจตนารมณกําหนดเงื่อนไขการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
เพื่อเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ปองกันมิใหรัฐดําเนินการใด ๆ เพื่อจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควร และกระทบสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ ทั้งนี้ เงื่อนไขของ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองอยูภายใตหลักเกณฑ ๕ ประการ คือ ๑) ตองอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญ ญัติของกฎหมาย ๒) จํากัด สิทธิและเสรีภาพไดเฉพาะเพื่อการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
๓) จํากัดสิทธิและเสรีภาพไดเทาที่จําเปน ๔) จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพไมได
และ ๕) ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๑ เป น บทบัญ ญัติ ใ นหมวด ๓ สิ ทธิ แ ละเสรีภ าพของชนชาวไทย
สวนที่ ๕ สิทธิในทรัพยสิน บัญญัติขึ้นโดยมีเจตนารมณเพื่อประกันความมั่นคงในการถือครองทรัพยสิน
ของบุคคลที่ไดมาซึ่งทรัพยโดยชอบรวมถึงการรับมรดกยอมไดรับความคุมครองความเปนเจาของกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง รวมทั้งสิทธิใด ๆ ในการใชสอย หรือจําหนายจายโอน อยางไรก็ตาม สิทธิในทรัพยสิน
ดังกลาวอาจถูกจํากัดไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย เชน การยึด การอายัด หรือการริบทรัพยสิน เปนตน
รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๔ เป น บทบัญ ญัติ ใ นหมวด ๓ สิ ทธิ แ ละเสรีภ าพของชนชาวไทย
สวนที่ ๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม วรรคหนึ่ง บัญญัติขึ้นโดยมีเจตนารมณเพื่อคุมครอง
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สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุมเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน
องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น ทั้งนี้ ไมวาจะเปนนิติบุคคลหรือไมก็ตาม วรรคสอง บัญญัติ
รับรองใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ มีเสรีภาพในการรวมกลุมเชน เดียวกับบุคคลทั่ว ไป แตทั้ง นี้
ต อ งไม ก ระทบต อ การบริ ห ารราชการ หรื อ ความต อ เนื่ อ งในการบริ ก ารสาธารณะ และวรรคสาม
วางหลักเกณฑวา การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดตัดตอนทางเศรษฐกิจ
สําหรับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีเหตุผลของการประกาศใชวาเนื่องจาก
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายวาดวย
การควบคุ ม การจั ด สรรที่ ดิ น ได ป ระกาศใช บั ง คั บ มาเป น เวลานานแล ว มี ห ลั ก การและรายละเอี ย ด
ไมเหมาะสมหลายประการ สมควรแกไขปรับปรุงเพื่อกําหนดมาตรการในการคุมครองผูซื้อที่ดินจัดสรร
โดยเฉพาะการไดสิทธิใ นที่ดิน จัด สรรและการกํา หนดใหมี ผูรับ ผิด ชอบบํารุ งรักษาสาธารณูป โภคและ
บริการสาธารณะ และเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจการจัดสรรที่ดินจึงไดกระจายอํานาจ
การอนุญ าตและการควบคุมดูแ ลการจัดสรรที่ดินไปสูระดับจังหวัด และกําหนดเวลาในการพิจารณา
อนุญาตใหแนนอน โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติถึงการเขาเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ไวในมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง วา “เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา ๔๕ แลว ใหผูซื้อที่ดิน
จัดสรรทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร” และมาตรา ๕๐ วรรคสอง บัญญัติวา “ผูที่คางชําระ
เงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคติดตอกันตั้งแตสามเดือนขึ้นไป อาจถูกระงับการใหบริการ
หรือการใชสิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณีที่คางชําระติดตอกันตั้งแตหกเดือนขึ้นไป พนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด”
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง
เปนบทที่บัญญัติใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายทราบวา เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา ๔๕ แลว
กฎหมายบังคับใหตองเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร การบัญญัติดังกลาวแมจะเปนการจํากัดเสรีภาพ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

ในการรวมกันเปนสมาคม องคการเอกชน หรือหมูคณะอื่นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ บางก็ตาม
แตก็เปนการจํากัดเสรีภาพเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวม เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในการบริหาร
จัดการดานสาธารณูปโภคตาง ๆ และการจัดการทรัพยสินสวนกลางของหมูบานจัดสรร ใหเกิดประโยชน
อย า งสู ง สุ ด แก ส มาชิ ก ทุ ก คนให เ ป น ไปอย า งเสมอภาคเป น ธรรมและเท า เที ย มกั น ซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๖๔ วรรคสาม บัญญัติใหกระทําไดและเปนไปตามหลักการที่วา การตราบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ที่จํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพตองกระทําเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญ ของสิทธิแ ละ
เสรีภ าพไมไ ด ทั้ ง กฎหมายดัง กลาวก็มีผ ลใช บัง คั บ เปน การทั่ว ไป ไมมุ ง หมายให ใชบั งคับ แกก รณีใ ด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง จึงเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติไว
ดังนั้น พระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึง่ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๔
ประเด็น พิจารณาตอไปมีวา พระราชบัญ ญัติ ก ารจัด สรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐
วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑ หรือไม เห็นวา พระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ที่ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ระงับการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมในที่ดิน จัด สรร ในกรณีที่คางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูป โภค
ติดตอกันตั้งแตหกเดือนขึ้นไปนั้น เปนเพียงการจํากัดสิทธิในทรัพยสินของผูคางชําระเงินเปนการชั่วคราว
เปนมาตรการที่รัฐใชอํานาจรัฐตามกฎหมายเขาไปจัดการเพื่อใหผูที่คางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคไดดําเนินการชําระใหครบถวนถูกตอง เพื่อความเปนธรรมและไมเปนการเอาเปรียบสมาชิก
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรคนอื่น ๆ กรณีจึงเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสินตามที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหกระทําได ทั้งเปนการจํากัดสิทธิเพียงชั่วคราวเทาที่จําเปน ไมเปน
การกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิอยางถาวร เพราะเมื่อผูคางชําระไดชําระเงินคาบํารุงรักษาและ
การจัดการสาธารณูปโภคใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรรครบถวนแลวก็สามารถดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมในที่ดินจัดสรรไดตามปกติ นอกจากนี้กฎหมายดังกลาวก็มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง จึงเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ บัญญัติไว ดังนั้น พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐ วรรคสอง
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง ได วิ นิ จฉั ย แล ว ข า งต น จึ ง มี ความเห็น ว า พระราชบั ญ ญั ติก ารจั ด สรรที่ ดิ น
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ไมขัด หรือแยง ตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔
นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๒/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๕๔
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐
วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๖๔ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยมาตรา ๒๙ อยูใน
สว นที่ ๑ บททั่วไป เปน บทบัญ ญัติใหการจํากัด สิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญ รับ รองไว
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว
และเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได โดยกฎหมายดังกลาว
ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๑ อยูในสวนที่ ๕ วาดวยสิทธิในทรัพยสิน โดยมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหสิทธิของ
บุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ อยูในสวนที่ ๑๑ วาดวยเสรีภาพในการชุมนุมและ
การสมาคม โดยมาตรา ๖๔ บัญญัติใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ
สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น ซึ่งการจํากัดเสรีภาพ
ดังกลาว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชน
สวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกัน
มิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

สวนพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติขึ้นโดยมีเจตนารมณเพื่อกําหนด
มาตรการในการคุมครองผูซื้อที่ดินจั ดสรร โดยเฉพาะการไดสิทธิในที่ดินจัด สรรและการกําหนดใหมี
ผูรับ ผิด ชอบบํารุงรักษาสาธารณูป โภคและบริการสาธารณะ นอกจากนั้น เพื่อใหเกิดความคลองตัว
ในการดําเนินธุรกิจการจัดสรรที่ดินไดกระจายอํานาจการอนุญาตและการควบคุมดูแลการจัดสรรที่ดิน
ไปสูร ะดับ จัง หวัด โดยมาตรา ๔๕ บัญ ญัติใหก ารตั้งนิ ติบุคคลหมูบานจัด สรร ใหผู ซื้อที่ดิน จัด สรร
จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดตั้ง และแตงตั้งตัวแทน
ยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา ๔๕ แลว ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร วรรคสอง บัญญัติวา ในกรณีที่มีที่ดินจัดสรรแปลงยอยที่ยังไมมีผูใดซื้อหรือไดโอนกลับมา
เปนของผูจัดสรรที่ดิน ใหผูจัดสรรที่ดินเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และมาตรา ๕๐ วรรคสอง
บัญญัติวา ผูที่คางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคติดตอกันตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
อาจถูกระงับ การใหบ ริก ารหรือการใชสิทธิ ในสาธารณูป โภค และในกรณีที่คางชําระติด ตอกัน ตั้ง แต
หกเดือนขึ้นไป พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของ
ผูคางชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
การที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด สรรที่ ดิ น พ.ศ. ๒๕๔๓ กํ า หนดให ผู ซื้ อ ที่ ดิ น จั ด สรรทุ ก ราย
เปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร นั้น เปนบทบังคับโดยเด็ดขาด ซึ่งการเปนสมาชิกนั้น หมายถึง
ผูมีสิทธิแ ละมีสว นรว มในสมาคมหรือองคการใด ๆ ดังนั้น การเปน สมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัด สรร
จึงหมายถึง ผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกคนเปนผูมีสิทธิและมีสวนรวมในนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ซึ่งพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดกําหนดใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีอํานาจหนาที่ เชน กําหนดระเบียบ
เกี่ยวกับการใชสาธารณูปโภค เรียกเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในสวนที่
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีหนาที่บํารุงรักษาจากสมาชิก จัดใหมีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิก
เปนตน สวนการจัดเก็บคาใชจายดังกลาวนั้นใหจัดเก็บเปนรายเดือนตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลาง กําหนดจากที่ดินแปลงยอยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลงตามอัตราคาใชจายตามประเภท
ที่กําหนดในการใชประโยชนจากที่ดิน โดยผูซื้อที่ดินจัดสรรตองออกคาใชจายและการจัดการสาธารณูปโภค
สํ า หรั บ ที่ ดิ น จั ด สรรที่ ซื้ อ และผู จั ด สรรต อ งออกค า ใช จ า ยในส ว นของที่ ดิ น แปลงย อ ยที่ ยั ง ไม มี ผู ซื้ อ
หากการชําระเงินลาชากวาเวลาที่กําหนดตองชําระคาปรับตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด แตถาคาง
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ชําระติดตอกันตั้งแตสามเดือนขึ้นไป อาจถูกระงับการใหบริการหรือระงับการใชสิทธิในสาธารณูปโภค
และหากคางชําระติดตอกันตั้งแตหกเดือนขึ้นไป พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะชําระครบถวน การกําหนดหลักเกณฑและอํานาจ
หน า ที่ เ หล า นี้ เ ป น ไปเพื่ อ ประโยชน ข องผู ซื้ อ ที่ ดิ น จั ด สรร และเป น มาตรการทางกฎหมายเพื่ อ ใช ใ น
การควบคุมจัดระเบียบการจัดสรรที่ดินเพื่อคุม ครองผูซื้อที่ดินจัดสรร การกําหนดมาตรการเฉพาะใน
การไดสิทธิในที่ดินจัดสรรและการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
รวมตลอดถึงเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจการจัดสรรที่ดิน
ในประเด็นที่โตแยงวา พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๕๐ วรรคสอง เปนการจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสินและเสรีภาพของบุคคลในการใชสิทธิ
ปฏิเสธการเขารวมสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนา
เอกชน หรือหมูคณะอื่น เปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ นั้น
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ นั้น เปนหลักประกันความมั่นคงในการถือครองทรัพยสิน
เปนการใหความคุมครองสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน ขอบเขตแหงสิทธิในทรัพยสินและการจํากัดสิทธิ
ในทรั พ ย สิ น ย อ มเป น ไปตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น นี้ เ ป น สิ ท ธิ ใ นความเป น เจ า ของ
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง รวมถึงสิทธิอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับทรัพยสินนั้น หลักการนี้มีมาตั้งแต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ และยังมีความสอดคลองกับหลักการคุมครอง
สิทธิในทรัพยสินในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๔๘ ขอ ๑๗ ที่ให
“บุคคลมีสิทธิในการเปนเจาของทรัพยสินโดยลําพังตนเอง และโดยการรวมกับผูอื่น การยึดเอาทรัพยสิน
ของบุคคลใดไปเสียโดยพลการจะกระทํามิได” แตสิทธิในทรัพยสินดังกลาวนี้ถูกจํากัดสิทธิไดโดยบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย โดยนัยนี้หมายถึงการจํากัดสิทธิที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยสินนั้น เชน การยึด อายัด ริบทรัพยสิน
หามจําหนาย หามโอน เปนตน การที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๐
วรรคสอง บัญญัติใหผูซื้อที่ดินจัดสรรซึ่งคางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคติดตอกัน
ตั้งแตสามเดือนขึ้นไป อาจถูกระงับการใหบริการหรือใชสิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณีที่คางชําระ
ติดตอกันตั้งแตหกเดือนขึ้นไป พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน
จัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะชําระครบถวน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมิใหผูซื้อที่ดินจัดสรรเอาเปรียบ
ซึ่ง กัน และกัน และใหมีสว นรวมในการดูแ ลรักษาสาธารณูปโภคที่ใชประโยชนรวมกัน อีกทั้งมาตรา
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ดังกลาวเปนมาตรการทางกฎหมายชั่วคราวเทานัน้ เพราะผูซื้อที่ดินจัดสรรยังคงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินจัดสรร
ที่ไดซื้อไว แตใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรไวกอน
จนกวาจะมีการชําระคาใชจายดังกลาวครบถวน บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับ
แกผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกคนเปนการทั่วไป มิไดใชบังคับแกรายใดรายหนึ่งเปนการเจาะจง และมิไดกระทบ
สาระสําคัญแหงสิทธิในทรัพยสินของผูซื้อที่ดินจัดสรร พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๕๐ วรรคสอง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑
สวนประเด็น ที่วา พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๔ หรือไม นั้น เห็นวา การซื้อที่ดินจัดสรร
ยอมเป น การตั ด สิ น ใจที่เ ปน อิสระของผูซื้อ และผูซื้ อที่ ดิน จัด สรรตอ งรับ รูว าตนตอ งร ว มเปน สมาชิ ก
ของหมูบาน และมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มีวัตถุประสงค
เพื่อคุมครองผูซื้อที่ดินจัดสรรโดยสวนรวม สมาชิกสามารถใชสิทธิในที่ดินจัดสรรและระบบสาธารณูปโภค
แตขณะเดียวกันก็มีหนาที่รับผิดชอบออกคาใชจายใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรรที่มีหนาที่ในการบํารุง
รักษาสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะ สมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะลาออกจากการเปน
สมาชิกไดเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนใหบุคคลอื่น แตตองไมมีหนี้คาบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคคางชําระ ซึ่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มิไดหามการโอนที่ดินที่อยูใน
ความครอบครองของผูซื้อที่ดินจัดสรรแตอยางใด และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ก็เพื่อให
ผูซื้อที่ดินจัดสรรเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใชสาธารณูปโภคภายในหมูบานที่ใชประโยชน
รวมกัน รวมถึงการจัดใหมีการบริการสาธารณะและสวัสดิการของสมาชิก บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบังคับ
ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร แมวาจะเปนการจํากัดเสรีภาพในการรวมกลุม
ของบุ ค คลอยู บ า ง แต ก็ เ พื่ อ คุ ม ครองประโยชน ส ว นรวมของผู ซื้ อ ที่ ดิ น จั ด สรร อั น เป น ข อ ยกเว น
ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๔ วรรคสาม และเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับแกนิติบุคคลหมูบานจัด สรร
และผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายเปนการทั่วไป มิไดใชบังคับแกรายใดรายหนึ่งเปนการเจาะจง พระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๔
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อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น จึ ง เห็ น ว า พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด สรรที่ ดิ น พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา
๔๑ และมาตรา ๖๔
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

