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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
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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

