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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

