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
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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
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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
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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

