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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายชัช ชลวร 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
เห็น วา รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ เป น บทบัญ ญัติ ที่เป น หลัก ประกัน ความมั่น คงแหง สิท ธิ
และเสรีภาพที่วา การตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทําได
ภายใตเงื่อนไขที่รัฐ ธรรมนูญ กําหนด คือ ตองอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
การที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ
นั้นมิได ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณี ห นึ่ง หรือ แกบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ง เปน การเจาะจง ส ว นมาตรา ๔๑ เป น บทบัญ ญั ติวา ดว ยสิท ธิ
ในทรัพยสินของบุคคลที่ไดรับความคุมครองภายใตเงื่อนไขวารัฐธรรมนูญยอมใหมีการตรากฎหมายกําหนด
ขอบเขตแหงสิทธิในทรัพยสินของบุคคลไดตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๖๔ เปนบทบัญญัติวาดวย
เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม โดยใหบุคคลมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ
สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น การจํากัดเสรีภาพ
จะกระทํามิไ ด เวน แตโ ดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแ หง กฎหมาย เฉพาะเพื่อคุม ครองประโยชน
สวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกัน
มิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การตรากฎหมายที่ใหอํานาจจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ ดังกลาว ยังมีหลักประกันวาจะตองเปนไปตามหลักการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๒๙ ดวย
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สําหรับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนกฎหมายที่มีเจตนารมณดังปรากฏ
ตามหมายเหตุในการประกาศใช คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่ง เปน กฎหมายวาดว ยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ไดป ระกาศใชบัง คับ
มาเปน เวลานานแลว มีห ลักการและรายละเอียดไมเหมาะสมหลายประการ สมควรแกไ ขปรับ ปรุง
เพื่ อ กํ า หนดมาตรการในการคุ ม ครองผู ซื้ อ ที่ ดิ น จั ด สรร โดยเฉพาะการได สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น จั ด สรรและ
การกําหนดใหมีผูรับผิดชอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ นอกจากนั้น เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจการจัด สรรที่ดินไดกระจายอํานาจการอนุญ าตและการควบคุม ดูแ ล
การจัดสรรที่ดินไปสูระดับจังหวัด และกําหนดเวลาในการพิจารณาอนุญาตใหแนนอน และเพื่อใหบรรลุ
เจตนารมณ ข องกฎหมายที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การกํ า หนดให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบในการบํ า รุ ง รั ก ษา
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมีบทบัญญัติ
ในหมวด ๔ ว า ด ว ยการบํ ารุ งรักษาสาธารณู ปโภคและบริ การสาธารณะ ซึ่ งมี สาระสํ าคั ญสรุ ปได ว า
ในกรณี ก อนที่ จะมี การจั ดตั้ งนิ ติ บุ ค คลหมู บา นจั ด สรรขึ้ น มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง การบํ า รุ ง รั ก ษา
สาธารณูปโภคใหเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดิน โดยใหพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตอเมื่อผูซื้อ
ที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลา
ที่ผูจัด สรรที่ดิน รับ ผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) แลว ตามมาตรา ๔๔
วรรคหนึ่ง (๑) สวนในกรณีหลังจากมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรขึ้นโดยผูซื้อที่ดินจัดสรรจํานวน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดตั้ง และแตงตั้งตัวแทนยื่นคําขอ
จดทะเบียนพรอมดวยขอบังคับซึ่งอยางนอยตองมีรายการวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของ
สมาชิกตามมาตรา ๔๕ แลว มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร และเพื่อประโยชนของผูซื้อที่ดินจัดสรรใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีอํานาจหนาที่เรียกเก็บ
เงิน คาใชจายในการบํารุง รักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในสวนที่นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีหนาที่
บํารุงรักษาจากสมาชิกตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๓) ได โดยคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูป โภคใหจัดเก็บเปนรายเดือนจากที่ดินแปลงยอยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลง และใหผูซื้อ
ที่ ดิ นจั ดสรรออกค าใช จ ายในการบํ ารุ งรั กษาและการจั ดการสาธารณู ปโภคสํ าหรั บที่ ดิ นจั ดสรรที่ ตนซื้ อ
และใหผูจัดสรรที่ดินออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสําหรับที่ดินแปลงยอย
ที่ยังไมมีผูซื้อตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง สวนกรณีผูมีหนาที่ชําระเงินคาบํารุงรักษาและ
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การจั ด การสาธารณู ป โภคตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ค างชํา ระเงิน ติด ตอ กั น ตั้ ง แตห กเดื อนขึ้น ไป
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวา
จะชําระใหครบถวน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๕๐
วรรคสอง
เมื่อพิจารณาเจตนารมณของกฎหมายและสาระสําคัญ ของพระราชบัญ ญัติ การจัด สรรที่ดิ น
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง แลวเห็นวา บทบัญญัติทั้งสองมาตรา
เปนเพียงมาตรการเกี่ยวกับการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ โดยกฎหมายกําหนดให
ผูไดรับประโยชนจากการใชที่ดินจัดสรรนั้นเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะ ซึ่งผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายถือวาเปนผูที่ไดรับประโยชนจากสาธารณูปโภคและ
บริ การสาธารณะที่ผู จั ด สรรที่ดิ น ไดจั ด ให มีขึ้ น ผู ซื้อ ที่ดิ น จั ด สรรทุ ก รายจึง ตอ งเป น สมาชิก นิติ บุค คล
หมูบานจัดสรร และเปนผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเมื่อมีการจัดตั้ง
นิติ บุค คลหมูบ านจั ด สรรแลว และเพื่ อ ประโยชน ของผูซื้ อที่ ดิ น จั ด สรร ให นิติ บุค คลหมูบ า นจั ด สรร
มี อํ า นาจหน า ที่ จั ด ให มี บ ริ ก ารสาธารณะเพื่ อ สวั ส ดิ ก ารของสมาชิ ก และเรี ย กเก็ บ เงิ น ค า ใช จ า ยใน
การบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในสวนที่นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีหนาที่บํารุงรักษาจาก
สมาชิกได สวนในกรณีที่ดินแปลงยอยใดไมมีผูซื้อ ก็ใหเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบออกคาใชจาย
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของที่ดินจัดสรรจึงถือเปนประโยชนสวนรวมทั้งของ
ผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายและผูจัดสรรที่ดินดวย การกําหนดใหผูซื้อที่ดินจัดสรรตองเปนสมาชิกนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรก็เพื่อใหดูแลและรักษาประโยชนของตนเองโดยเฉพาะเรื่องการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะ สวนการกําหนดมาตรการบังคับในกรณีที่มีการคางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคติดตอกันตั้งแตหกเดือนขึ้นไป โดยใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน ก็เปนเพียงการปองกันมิใหผูที่
ตองรับผิดชอบในการออกคาใชจายตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ซึ่งไดแกผูซื้อที่ดินจัดสรรและผูจัดสรรที่ดิน
ปฏิเสธไมจายคาใชจายในสวนที่ตนตองรับผิดชอบ เพื่อใหการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
เป น ไปตามเจตนารมณ ข องกฎหมายฉบั บ นี้ เมื่ อ พิ จ ารณาบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แล ว เห็ น ว า
แมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ ที่รับรองสิทธิในทรัพยสินของบุคคล และมาตรา ๖๔ ที่รับรองเสรีภาพของบุคคล
ในการสมาคม แต บ ทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล า วก็ มิ ไ ด รั บ รองโดยเด็ ด ขาด แต ใ ห จํ า กั ด สิ ท ธิ
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และเสรีภาพไดภายใตเงื่อนไขอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งในการจํากัดเสรีภาพในการสมาคม
ตามมาตรา ๖๔ กระทําได เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว คือ เพื่อคุมครองประโยชนสวนรวม
ของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมี
การผู กขาดตัด ตอนในทางเศรษฐกิจ และเมื่ อพิจารณาสาระสําคั ญของพระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิ น
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ซึ่งเปนมาตรการในการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชนซึ่งเปนผูซื้อที่ดินจัดสรร
แลวเห็นวา สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ รัฐธรรมนูญ
บั ญ ญั ติ ใ ห อ าจถู ก จํ า กั ด ได โ ดยอาศั ย อํ านาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห งกฎหมาย เฉพาะตามที่ กํ าหนดไว ใน
รัฐธรรมนูญมาตรานั้น ๆ ยอมหมายความวา แมบุคคลจะมีสิทธิในทรัพยสินตามมาตรา ๔๑ แตก็อยูใน
ขอบเขตตามที่กฎหมายบัญญัติ และบุคคลจะมีเสรีภาพในการสมาคมตามมาตรา ๖๔ ก็ตองอยูในกรอบ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๕๐ วรรคสอง จึงเปนบทบัญญัติเปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวแลววากระทําได
กลาวคือ เปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว ซึ่งในกรณีนี้คือ เพื่อคุมครองประโยชนสวนรวม และกระทําเทาที่
จําเปนเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะซึ่งเปนวัตถุประสงคของกฎหมาย อีกทั้งเปน
บทบัญ ญัติที่มีผลใชบัง คับ เปน การทั่ว ไป ไมมุงหมายใหใชบังคับ แกกรณีใดกรณีห นึ่ง หรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง และไมกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไวในมาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ แตอยางใด
อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น จึ ง เห็ น ว า พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด สรรที่ ดิ น พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔
นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

