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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
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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
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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
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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
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