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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

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

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

