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วิทยานิพนธ%นี้มุ:งศึกษาป=ญหาทางกฎหมายในการบังคับใชAพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
ในเรื่องของการกําหนดคํานิยามของการจัดสรรที่ดินตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
การกําหนดอัตราโทษของผูAประกอบการจัดสรรที่ดินที่ไม:ใชAสัญญามาตรฐานตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลางกําหนด การกําหนดอัตราค:าใชAจ:ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคส:วนกลาง และ
การกําหนดหนAาที่และความรับผิดในการชําระหนี้ค:าใชAจ:ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
จากการศึกษาพบว:า นิยามความหมายของการจัดสรรที่ดินตามมาตรา 4 แห:งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. 2543 นั้ น มี เ พี ย งการนํ า จํ า นวนแปลงที่ ดิ น และเงื่ อนไขแห: ง ระยะเวลาในการแบ: งแยกที่ ดิ น มาเปO น
ตัวกําหนดโดยไม:ไดAคํานึงถึงสภาพที่แทAจริงของที่ดินทําใหAเกิดช:องโหว:ของกฎหมายซึ่งผูAประกอบการนํามาใชA
เปOนหนทางเพื่อหลีกเลี่ยงการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินไดA โดยการกําหนดอัตราโทษตามที่พระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ไดAกําหนดไวAมาตรา 63 ในกรณีที่ผูAประกอบการจัดสรรที่ดินไม:ใชAสัญญาจะซื้อจะ
ขายตามแบบมาตรฐานที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดซึ่งมีโทษเพียงปรับไม:เกิน 5000 บาท ซึ่งเปOน
โทษที่เบาเกินไปไม:สามารถทําใหAผูAประกอบการจัดสรรที่ดินเกรงกลัวต:อบทลงโทษดังกล:าวไดA อีกทั้งในกรณี
ของการกําหนดอัตราค:าใชAจ:ายในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคส:วนกลางนั้นกฎหมายยังกําหนดใหAเปOนมติของ
ที่ ป ระชุ ม ใหญ: ค ณะกรรมการหมู: บA า นจั ด สรร ซึ่ ง อาจมี ก ารกํ า หนดอั ต ราค: า ใชA จ: า ยในการบํ า รุ ง รั ก ษา
สาธารณูปโภคส:วนกลางเพื่อเรียกเก็บจากจากสมาชิกในอัตราที่สูงเกินไปไม:เหมาะสมกับสภาพความเปOนอยู:
และบริการสาธารณูปโภคที่สมาชิกหมู:บAานจัดสรรไดAรับอย:างแทAจริง และกรณีการกําหนดสิทธิและหนAาที่ใน
การชําระค:าใชAจ:ายในการบํารุงสาธารณูปโภคตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 49 ที่
กําหนดใหAเปOนหนAาที่ของผูAซื้อที่ดินจัดสรรเปOนผูAออกค:าใชAจ:ายในการบํารุงสาธารณูปโภคเท:านั้น จึงทําใหAเกิด
ป=ญหาว:านิติบุคคลไม:สามารถเรียกเก็บค:าใชAจ:ายในการบํารุงสาธารณูปโภคจากบุคคลอื่นซึ่งไม:ใช:ผูAซื้อที่ดิน
จัดสรรแต:เปOนผูAครอบครองและใชAประโยชน%จากที่ดินจัดสรรนั้นไดA
ดังนั้นจึงควรตAองแกAไขคํานิยามของการจัดสรรที่ดินและกําหนดเพิ่มเติมโทษในกรณีที่ผูAประกอบการ
จัดสรรที่ดินไม:ใชAสัญญาจะซื้อจะขายมาตรฐานตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดโดยเพิ่มโทษทาง
อาญาไปดA ว ย และควรมี บ ทบั ญ ญั ติ แ ห: ง กฎหมายที่ มี ก ารกํ า หนดอั ต ราค: า ใชA จ: า ยในการบํ า รุ ง รั ก ษา
สาธารณูปโภคส:งกลางเปOนอัตราที่แน:นอนและเปOนมาตรฐานกลาง อีกทั้งควรมีการกําหนดหนAาที่ในการออก
ค:าใชAจ:ายในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคส:วนกลางใหAครอบคลุมถึงผูAเช:า ผูAครอบครองและใชAประโยชน%ในที่ดิน
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จัดสรรนั้นดAวย และกําหนดใหAหนี้ค:าบํารุงรักษาสาธารณูปโภคเปOนทรัพยสิทธิติดกับตัวทรัพย%ดAวย เพื่อใหAการ
ดําเนินการในการจัดเก็บค:าสาธารณูปโภคส:วนกลางของนิติบุคคลเปOนไปอย:างมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : สาธารณูปโภค, ผูซื้อที่ดินจัดสรร
Abstract
This thesis aims at studying the problem of law in putting the Land Development Act
B.E. 2543 in force both in the matter of determining the definition of the land distribution as
shown in Section 4 of the Land Development Act B.E. 2543 on the determination of rate of
penalty of the land distributor who did not use the standard contract as shown in the form
prescribed by the Central Land Distribution Commission, the determination of maintenance
expense and the public utility management and the determination of duty and liability in
paying debts for the public utility maintenance and management. From the study, it found
that the definition of land distribution as shown in Section 4 of the Land Development Act
B.E. 2543 is to use the number of land plots and the conditions of time in dividing the land
as its conditions regardless of the true condition of land, causing the weak point of the law
to be used by the distributor to avoid applying for permission to distribute the land. The
rate of penalty as prescribed in the Land Development Act B.E. 2543, Section 63, in case the
distributor refused to use the standard agreement to sell as prescribed by the Central Land
Distribution Commission, is 5,000 Baht fine only which is too low that cannot make the
distributor to be afraid of such penalty. In addition, in case of determination of the expense
rate for the common public utility maintenance, the law provides that the resolution of the
general meeting of housing estate committee to determine the rate of expense for the
common public utility maintenance by the village members may be too high and is
unsuitable for the livelihood and public utility actually received by housing estate members
and in the case that the right and duty to pay for the public utility maintenance expense as
provided by the Land Development Act B.E. 2543, Section 49 is required to be the duty of
the purchaser to pay for the public utility maintenance expense only, this has caused the
juristic person unable to collect the public utility maintenance expense from other persons
who occupy and utilize such distributed land but are not the purchasers of such distributed
land.
The definition of land distribution therefore should be improved and the
determination of punishment should be added in case the land distributor did not apply the
standard of agreement to sell as prescribed by the Central Land Distribution Commission
and the criminal penalty should also be added. The provision of law with the rate of
expense for the common public utility maintenance should be set as the certain rate and as
the general standard. In addition, the expense for the common public utility maintenance
should be determined to cover all the tenants, occupiers and those who utilize such
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distributed land and the debts for the public utility maintenance should be determined as
the property right as well for the juristic person's common public utility expense can be
collected effectively.
Keywords: Public Utility / Distributed Land Purchaser
บทนํา
ในป=จจุบันประชากรมีการยAายถิ่นฐานเขAาสู:เขตอุตสาหกรรมเปOนจํานวนมาก ธุรกิจการจัดสรรที่ดินจึง
เปOนอีกหนึ่งทางเลือกที่จะมาตอบสนองต:อความตAองการของผูAบริโภคที่ตAองการที่อยู:อาศัยในเขตอุตสาหกรรม
ไดA และจากการขยายตัวอย:างรวดเร็วของการประกอบธุรกิจดังกล:าวทําใหAเกิดมีขAอพิพาทระหว:างผูAจัดสรรที่ดิน
และผูAซื้อที่ดินจัดสรรเปOนจํานวนมาก โดยส:วนใหญ:ผูAที่ไดAรับความเสียหายหรือถูกเอารัดเอาเปรียบคือผูAซื้อที่ดิน
จัดสรร ซึ่งเดิมก:อนหนAานี้กฎหมายเฉพาะของประเทศไทยที่ออกใชAบังคับเรื่องการจัดสรรที่ดิน คือ ประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 เปOนกฎหมายเกี่ ยวกั บควบคุมการจั ดสรรที่ดิน ป=ญหาที่ต ามมาก็คือทําใหAเกิ ด
ป=ญหาการหลอกหลวงและเอารัดเอาเปรียบของนายทุนและเจAาของโครงการหมู:บAานจัดสรรที่มีฐานะเหนือกว:า
และแมAรัฐไดAพยายามแกAไขกฎหมายเพื่อใหAกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินมีความทันสมัยและบังคับใชAไดAจริง
เพื่อใหAเกิดความเปOนธรรมแก:ประชาชนผูAซื้อที่ดินจจัดสรร โดยบัญญัติพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.
2543 และพระราชบัญญั ติการจัด สรรที่ดิน (ฉบั บที่ 2 ) พ.ศ. 2558 เพื่ อควบคุมธุรกิจ จัดสรรที่ ดินสํ าหรั บ
ผูAประกอบการธุรกิจจัดสรรที่ดิน แต:พบว:ากฎหมายดังกล:าวยังมีขAอบกพร:องจนเปOนเหตุใหAไม:สามารถใหAความ
ยุติธรรมต:อประชาชนไดAอย:างแทAจริง ก:อใหAเกิดขAอพิพาทในทางปฏิบัติระหว:างผูAซื้อที่ดินจัดสรรและผูAจัดสรร
ที่ดิน ดังนี้
1. ป= ญ หาเรื่ อ งการหลี ก เลี่ ย งการขออนุ ญ าตจั ด สรรที่ ดิ น ของผูA ป ระกอบการจั ด สรรที่ ดิ น ตาม
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยอาศัยช:องว:างของกฎหมายดังกล:าวคือมีการแบ:งแยกที่ดินไม:
ถึง 10 แปลงแต:มีการถือกรรมสิทธิ์ร:วมกันในที่ดินที่แบ:งแยกแลAวต:อมานําไปแบ:งแยกเมื่อพAนระยะเวลา 3 ปr
2. ป= ญหาเรื่องบทลงโทษกรณีผูAจั ดสรรที่ดิน ไม:ใชAสัญ ญาจะซื้อจะขายที่ดิ นตามแบบมาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด ที่กฎหมายกําหนดโทษปรับเพียงไม:เกิน 5 พันบาท ซึ่งเปOน
โทษที่เบาเกินไป อีกทั้งกระบวนการในการทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรนั้นยังเปOนกระบวนการที่ไม:มีการ
ตรวจสอบจากหน:วยงานของรัฐ จึงมีการใชAสัญญาจะซื้อจะขายสําเร็จรูที่ผูAจัดสรรเปOนฝtายจัดทําขึ้นโดยมีขAอ
สัญญาที่ไม:เปOนคุณต:อผูAซื้อที่ดินจัดสรรและเปOนการเอารัดเอาเปรียบผูAซื้อที่ดินจัดสรร
3. ป=ญหาการกําหนดอัตราค:าใชAจ:ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคที่คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลางยังไม:มีการกําหนดอัตราการจัดเก็บค:าใชAจ:ายที่เปOนมาตรฐานที่แน:นอนแต:กําหนดใหAเปOนไป
ตามมติที่ประชุมใหญ:ของคณะกรรมการนิติบุคคลหมู:บAานจัดสรร ทําใหAเกิดป=ญหาของการเรียกเก็บค:าใชAจ:ายใน
การบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคที่สูงเกินไปไม:เหมาะสมกับสภาพความเปOนอยู:ที่แทAจริงของสมาชิก
หมู:บAานจัดสรร
4. ป=ญหาการกําหนดหนAาที่และความรับผิดชอบของบุคคลผูAที่จะมีหนAาที่ในการออกค:าใชAจ:ายในการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 49 ไดAกําหนดใหAผูAซื้อที่ดิน
จัดสรรเปOนผูAมีหนAาที่ออกค:าใชAจ:ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ป=ญญาที่เกิดขึ้นในป=จจุบัน
คือนิติบุคคลหมู:บAานจัดสรรไม:สามารถเรียกเก็บค:าบํารุงสาธารณูปโภคจากผูAซื้อที่ดินจัดสรรไดAแมAจะมีผูAอาศัยอยู:
ในที่ดินจัดสรรดังกล:าว โดยอาจเกิดจากการปล:อยเช:าระยะยาวหรือมีบุคคลอื่นเปOนผูAครอบครองหรือไดAใชA
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ประโยชน%ในที่ดินแทนผูAซื้อ จึงนิติบุคคลไม:สามารถติดตามและเรียกเก็บค:าใชAจ:ายในการบํารุงสาธารณูปโภค
จากผูAครอบครองหรือใชAประโยชน%ในที่ดินไดA เนื่องจากกฎหมายไดAกําหนดไวAใหAเปOนหนAาที่และความรับผิดของ
ผูAซื้อที่ดินจัดสรรเท:านั้น
จากป=ญหาที่ไดAกล:าวมาขAางตAนผูAวิจัยเห็นควรใหAมีการแกAไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. 2543 เพื่อใหAสามารถนําไปใชAในการปรับปรุงแกAไขขAอกฎหมายการจัดสรรที่ดินที่เกี่ยวขAองต:อไปในอนาคต
ใหAเกิดความเปOนธรรมของผูAซื้อที่ดินจัดสรร ผูAบริโภค ตลอดจนมาตรการคุAมครองผูAบริโภคมิใหAถูกเอารัดเอา
เปรียบจากผูAประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดินรวมถึงเพื่อประโยชน%ต:อเศรษฐกิจของประเทศไทย
วัตถุประสงคXของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห%ป=ญหาที่เกี่ยวขAองการใชAสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมาตรฐาน การกําหนดสิทธิ
หนAาที่ของผูAซื้อที่ดินจัดสรร ผูAเช:า ผูAครอบครองหรือใชAประโยชน%ในที่ดินจัดสรร และนิติบุคคลหมู:บAานจัดสรร
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกAไขป=ญหาเกี่ยวกับการบังคับใชAพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. 2543 พรAอมทั้งนํามาเปOนขAอเสนอแนะ
ขอบเขตของการวิจัย
มุ: ง เนA น ศึ ก ษาในเรื่ อ งป= ญ หาทางกฎหมายและอุ ป สรรคในทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การบั ง คั บ ใชA
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ศึกษาถึงบทลงโทษและการเพิ่มโทษในกรณีที่ผูAจัดสรรที่ดินไม:
ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด รวมทั้งป=ญหาขAอขัดแยAงต:างๆ ที่เกิดขึ้นในสัญญา
ระหว:างผูAจัดสรรที่ดินกับผูAซื้อที่ดินจัดสรร มาตรการกําหนดอัตราค:าใชAจ:ายที่เปOนมาตรฐานที่เหมาะสมเปOน
ธรรมต:อผูAซื้อที่ดินจัดสรร และการกําหนดหนAาที่และความรับผิดชอบในการชําระค:าบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภค เปรียบเทียบกับหลักการต:างๆ ที่แต:ละประเทศนํามาใชAคุAมครองประโยชน%ของผูAซื้อที่ดินจัดสรร
เพื่อนํามาวิเคราะห%ประเด็นป=ญหาและสามารถนําผลการศึกษาไปใชAประกอบในการเสนอแนะ และหาแนวทาง
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ใหAเกิดความเปOนธรรมกับประชาชนในฐานะผูAบริโภค อีก
ทั้งความเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและสถานการณ%ของประเทศไทยในป=จจุบัน
วิธีดําเนินการวิจัย
เปOนการวิจัยเอกสาร (Document Research) ศึกษาบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งของประเทศไทยและ
ของต:างประเทศ เช:น พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง ศึกษารวบรวมขAอมูลจากหนังสือ รายงานการวิจัย บทความทางกฎหมาย ข:าวสาร และ
วารสารอื่นๆ ทั้งในประเทศและต:างประเทศรวมทั้งการสืบคAนขAอมูลจากอินเทอร%เน็ต มาวิเคราะห%ป=ญหาและ
ศึกษาเพื่อหาแนวทางการแกAไขปรับปรุงกฎหมายการจัดสรรที่ดิน
ผลการวิจัย
จากการศึกษาป=ญหาและอุปสรรคในการบังคับใชAพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และ
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ซึ่งเปOนฉบับแกAไขเพิ่มเติม อย:างไรก็ตามในทางปฏิบัติ
ยังพบว:ามีการยังมีการอาศัยช:องว:างของกฎหมายดังกล:าวของทั้งผูAประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดินและผูAซื้อที่ดิน
จั ด สรรซึ่ งละเลยไม: ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ทั้ งกรณี ป= ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ก: อนการจดทะเบี ย นจั ด ตั้ งนิ ติ บุ คคลและ
ภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู:บAานจัดสรรแลAว รวมถึงหนAาที่ของผูAซื้อที่ดินจัดสรรในการชําระค:า
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามที่กฎหมายไดAกําหนดไวA โดยผูAวิจัยไดAสรุปผลการศึกษาไวAดังนี้
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1. ป= ญ หาเรื่ อ งการหลี ก เลี่ ย งการขออนุ ญ าตจั ด สรรที่ ดิ น ของผูA ป ระกอบการจั ด สรรที่ ดิ น ตาม
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดAใหAความหมายของ การจัดสรร
ที่ดิน หมายความว:า “การจําหน:ายที่ดินที่ไดAแบ:งเปOนแปลงย:อยรวมกันตั้งแต: 10 แปลงขึ้นไป ทั้งนี้ไม:ว:าจะแบ:ง
จากที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต:อกัน โดยไดAรับทรัพย%สินหรือประโยชน%หรือประโยชน%เปOน
ค:าตอบแทน และใหAหมายความรวมถึงการแบ:งแปลงย:อยที่ไม:ถึง 10 แปลงแต:ต:อมาแบ:งแยกเพิ่มเติมภายใน 3
ปrจนมีจํานวนตั้งแต: 10 แปลงขึ้นไปดAวย” จากนิยามการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายนี้จึงเปOนการถือเอาเงื่อนไข
ของจํานวนที่ดินและระยะเวลาในการแบ:งแยก คือ 3 ปr เปOนเงื่อนไขสําคัญโดยมิไดAพิจารณาถึงสภาพที่แทAจริง
ของที่ดิน และเจตนาของการแบ:งแยกที่ ดินนั้น อีกทั้งการใหAอํานาจพนักงานเจAาหนAา ที่ตามมาตรา 22 ยังมี
ขAอจํากัดในเรื่องของจํานวนที่ดินที่แบ:งแยกมาเปOนเงื่อนไขจึงทําใหAการใชAดุลพินิจของพนักงานเจAาหนAาที่นั้น
เปOนไปไดAไม:เต็มที่ จึงทําใหAมีการใชAช:องโหว:ของกฎหมายดังกล:าวเพื่อหลีกเลี่ยงการขออนุญาตจัดสรรที่ดินและ
ใชA เ พื่ อ หลี ก เลี่ ย งการดํ า เนิ น การตามกฎหมายอย: า งอื่ น ๆ เช: น การใชA สั ญ ญาจะซื้ อ จะขายตามแบบที่
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด การจัดการระบบสาธารณูปโภคใหAเปOนไปตามมาตรฐาน การเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ เปOนตAน
2. ป= ญหาเรื่องการกํ าหนดอัต ราโทษในกรณีผูA จัด สรรที่ ดิ นไม:ใชAสั ญญาจะซื้ อจะขายที่ ดิน ตามแบบ
มาตรฐานคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางประกาศกําหนด พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา
34 บัญญัติว:า “สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรระหว:างผูAจัดสรรที่ดินกับผูAซื้อที่ดินจัดสรรตAองทําตามแบบที่
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด” และมาตรา 63 ไดAมีการกําหนดโทษของผูAฝtาฝyนมาตรา 34 ไวAว:ามี
โทษปรับไม:เกิน 5000 บาท โดยไม:มีบทลงโทษทางอาญาอื่นอีกทั้งโทษปรับดังกล:าวไม:เหมาะสมกับลักษณะ
ของการกระทําผิด โดยเมื่อเปรียบเทียบจากผลกําไรของการประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดินที่เปOนธุรกิจที่สรAาง
รายไดA แ ละผลกํ า ไรจํ า นวนมหาศาล จากขA อ มู ล ของกรมธุ ร กิ จ การคA า พบว: า มี ก ารจดทะเบี ย นตั้ ง ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย%ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 นั้นมีจํานวนจัดตั้งสูงเปOนอันดับ 2 จากจํานวนการจดทะเบียน
จัดตั้งธุรกิจทั้งหมด นอกจากนี้มูลค:าทุนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย%ในเดือนกันยายน พ.ศ.
2560 นั้นยังมีมูลค:าทุนจดทะเบียนสูงเปOนอันดับที่ 1 จากมูลค:าทุนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทั้งหมด
3. ป=ญหาการกําหนดอัตราค:าบํารุงสาธารณูปโภค ค:าบํารุงรักษาสาธารณูปโภคเปOนค:าใชAจ:ายที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากการทําสัญญาซื้อที่ดินจัดสรร โดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กําหนดใหAผูAที่มี
อํานาจหนAาที่ในการกําหนดอัตราค:าบํารุงรักษาสาธารณูปโภคนั้นเปOนหนAาที่ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กลางในการออกระเบียบว:าดAวยการกําหนดค:าใชAจ:ายในการบํารุงสาธารณูปโภค ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลางว:าดAวยหลักเกณฑ%และวิธีการจัดเก็บค:าใชAจ:ายในการบํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภคและ
การจัดทําบัญชี พ.ศ. 2545 กําหนดใหAนิติบุคคลหมู:บAานจัดสรรอาจกําหนดค:าใชAจ:ายในการบํารุงสาธารณูปโภค
ส:วนกลางที่จะจัดเก็บจากที่ดินโดยจัดเก็บตามประเภทของการใชAประโยชน%หรือขนาดที่ดิน แต:อย:างไรก็ตามก็
มิไดAมีการกําหนดอัตราค:าใชAจ:ายในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคส:วนกลางในอัตราขั้นสูงหรือขั้นต่ําที่แน:นอน
เปOนมาตรฐานกลางโดยปล:อยใหAเปOนไปตามมติของที่ประชุมใหญ:คณะกรรมการนิติบุคคลหมู:บAานจัดสรร จึงทํา
ใหAเกิดป=ญหาการกําหนดอัตราค:าใชAจ:ายในการบํารุงสาธารณูปโภคส:วนกลางของนิติบุคคลนั้นสูงเกินไป ไม:
เหมาะสมกับสภาพความเปOนอยู:ที่แทAจริงและสาธารณูปโภคที่สมาชิกหมู:บAานจัดสรรไดAรับบริการดAวย
4. ป=ญหาการกําหนดสิทธิและหนAาที่ในการออกค:าใชAจ:ายในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคส:วนกลาง
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 49 ไดAกําหนดใหAเปOนหนAาที่ของผูAซื้อที่ดินจัดสรรในการออก
ค:าใชAจ:า ยในการบํา รุงสาธารณู ปโภคส: วนกลางซึ่งเปOน การถือตามหลั กบุคคลสิ ทธิ คือถื อเอาตั วบุคคลที่ เปO น
คู:สัญญากับผูAจัดสรรที่ดินเท:านั้น จึงทําใหAนิติบุคคลหมู:บAานจัดสรรไม:สามารถเรียกเก็บจากบุคคลภายนอกอื่นซึ่ง
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เปOนผูAครอบครองและใชAประโยชน%ในที่ดินจัดสรรและไดAรับบริการสาธารณูปโภคส:วนกลางแทนผูAซื้อที่ดินจัดสรร
ไดA เช:น ผูAเช:า ผูAครอบครองหรือใชAประโยชน%จากที่ดินจัดสรร จึงเกิดป=ญหาการคAางชําระค:าบํารุงสาธารณูปโภค
ส:วนกลางของผูAซื้อที่ดินจัดสรรซึ่งอาจเกิดจากการที่ผูAซื้อที่ดินจัดสรรไดAยAายภูมิลําเนาและมีการปล:อยใหAเช:า
ที่ดินจัดสรรในระยะยาวหรือการใหAบุคคลอื่นครอบครองที่ดินแทนผูAซื้อ ทําใหAนิติบุคคลไม:สามารถติดตามทวง
ถามใหAผูAซื้อที่ดินจัดสรรชําระไดA และยังไม:มีสิทธิที่จะเรียกเก็บค:าใชAจ:ายในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคจากผูA
เช:า ผูAครอบครองหรือใชAประโยชน%จากที่ดินจัดสรรนั้นไดA
อภิปรายผล
1. ป=ญหาเรื่องการหลีกเลี่ยงการขออนุญาตจัดสรรที่ดินของผูAประกอบการ พระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน พ.ศ. 2543 เปOนกฎหมายที่มีโทษทางอาญาจึงถือเปOนกฎหมายอาญาซึ่งจะตAองมีการตีความกฎหมายตาม
ตัวอักษรอย:างเคร:งครัด แต:อย:างไรก็ตามเมื่อพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มีความมุ:งหมายที่จะ
บัญญัติมาบังคับใชAเพื่อคุAมครองผูAซื้อที่ดินจัดสรรมิใหAถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูAจัดสรรที่ดินอันเปOนการคุAมครอง
ประโยชน%ของส:วนรวมและรักษาความสงบเรียบรAอยใหAเกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งเพื่อประโยชน%ในดAานการจัดการ
สาธารณะสุขส:วนรวมของสังคมใหAเปOนไปตามมาตรฐาน จึงมีความจําเปOนที่จะตAองมีการกําหนดความหมายของ
นิยามศัพท%ของคําว:าการจัดสรรที่ดินใหAครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่ออุดช:องว:างของกฎหมายและทําใหAความหมาย
ของนิ ย ามศั พท% เ ฉพาะนั้ น เปO น ที่ เ ขA า ใจไดA อย: า งง: า ยดาย ปz องกั น มิ ใหA บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งอาศั ย ช: องว: า งของ
กฎหมายกระทําการอันอาจมีผลกระทบต:อความสงบเรียบรAอยหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
2. ป=ญหาการกําหนดอัตราโทษกรณีผูAจัดสรรที่ดินไม:ใชAสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามแบบมาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด โดยการกําหนดรูปแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดินจัดสรรมีการออกประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเรื่องกําหนดแบบมาตรฐานสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดินจัดสรรว:าสัญญาจะซื้อจะขายนั้นจะตAองมีขAอสัญญาและขAอกําหนดในสัญญาที่เปOนองค%ประกอบสําคัญใน
เรื่องใดบAาง ทั้งนี้ก็เพื่อปzองกันมิใหAผูAซื้อที่ดินจัดสรรถูกเอารัดเอาเปรียบโดยขAอสัญญาที่ไม:เปOนธรรม เนื่องจาก
บทลงโทษตามที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กําหนดไวAในมาตรา 63 ในกรณีที่ผูAจัดสรรที่ดิน
ผูAใดฝtาฝyนมาตรา 34 คือไม:ใชAสัญญามาตรฐานตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดจะตAองระวางโทษ
ปรับไม:เกิน 5000 บาท การประกอบกิจการบAานจัดสรรนั้นเปOนธุรกิจที่มีผลต:อความสงบเรียบรAอยของสังคม
เมื่ อมี ความรับ ผิ ด ทางอาญาและการลงโทษทางอาญาจึ งควรมีมาตรการทางอาญาที่ รุ นแรงเหมาะสมเปO น
กฎเกณฑ%ที่จะนํามาใชAไดAทันทีเมื่อมีการกระทําที่ก:อความไม:สงบหรือขัดต:อความเปOนระเบียบเรียบรAอยของ
สังคมอันเปOนการโตAตอบจากชุมชนต:อผูAประกอบกิจการจัดสรรที่ดินที่ละเมิดกฎระเบียบของสังคมเพื่อปzองกันมิ
ใหAผูAประกอบกิจการจัดสรรที่ดินนั้นเองหรือผูAประกอบกิจการรายอื่นๆ กระทําผิดในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกใน
อนาคตดAวย
3. . ป=ญหาการกําหนดอัตราค:าบํารุงสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 49 ไม:มีการกําหนดอัตราค:าใชAจ:ายในการบํารุงรักษา
และจัดการสาธารณูปโภคส:วนกลางไวAอย:างแน:นอนชัดเจน มีเพียงระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางว:า
ดAวยหลักเกณฑ%และวิธีการจัดเก็บค:าใชAจ:ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและการจัดทําบัญชี
พ.ศ. 2545 กําหนดใหAเปOนมติของที่ประชุมใหญ:คณะกรรมการหมู:บAานจัดสรรในแต:ละหมู:บAานเปOนผูAกําหนด
อัตราค:าใชAจ:ายในการบํารุงสาธารณูปโภคส:วนกลาง ดังนั้นรัฐจึงมีความจําเปOนที่จะตAองเขAาไปแทรกแซงกลไก
การจัดการบริหารในการจัดเก็บค:าใชAจ:ายในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคส:วนกลางโดยการกําหนดมาตรฐาน
กลางของอัตราค:าบํารุงรักษาสาธารณูปโภคโดยกําหนดอัตราขั้นสูงหรือขั้นต่ําที่นิติบุคคลหมู:บAานจัดสรรจะตAอง
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จัดเก็บและการรักษากฎระเบียบต:างๆ ที่จะช:วยใหAการดําเนินงานของนิติบุคคลหมู:บAานจัดสรรเปOนไปไดAอย:างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน%ของสมาชิกหมู:บA านจัดสรรที่ จะไดAรับความเปOนธรรมจากอัตราที่แน:นอนและ
เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเปOนอยู:ของประชาชนในแต:ละชุมชน
4. ป=ญหาการกําหนดสิทธิและหนAาที่ในการออกค:าใชAจ:ายในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคส:วนกลาง
สาธารณู ปโภคส: ว นกลางเปO น สิ่ ง ที่ ส มาชิ กหมู: บA า นจั ด สรรทุ กคนใชA ป ระโยชน% ร: ว มกั น และมี ห นA า ที่ ที่ จ ะตA อ ง
บํารุงรักษาร:วมกันภายใตAหลักเกณฑ%ที่กําหนดขึ้น โดยนิติบุคคลหมู:บAานจัดสรรตAองใหAการบํารุงรักษาเพื่อใหA
สาธารณูปโภคส:วนกลางนั้นอยู:ในสภาพที่ดีพรAอมใชAงานเสมอ แต:อย:างไรก็ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
ไดAกําหนดใหAเปOนหนAาที่ของผูAซื้อที่ดินจัดสรรเท:านั้นที่จะมีหนAาที่ในการชําระค:าบํารุงสาธารณูปโภค ซึ่งเปOนการ
ที่กฎหมายยึดถือเอาหนAาที่ตามหลักบุคคลสิทธิ ผูAซื้อที่ดินจัดสรรจึงเปOนผูAมีภาระหนAาที่ดังกล:าวนี้เพียงผูAเดียว
ดังนั้นควรมีการกําหนดหนAาที่ในการชําระค:าบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหAครอบคลุมถึงบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่ง
เปOนผูAครองครอบครองและใชAประโยชน%จากที่ดินจัดสรรไม:ว:าจะเปOนทั้งผูAอาศัย ผูAเช:า ผูA ครอบครองหรือใชA
ประโยชน% ใ นสาธารณู ป โภคร: ว มกั บ สมาชิ ก หมู: บA า นจั ด สรรคนอื่ น ๆ และควรกํ า หนดใหA ห นี้ ค: า บํ า รุ ง รั ก ษา
สาธารณูปโภคเปOนหนี้ทรัพยสิทธิติดกับตัวทรัพย% อันจะเปOนหนี้ที่นิติบุคคลจะสามารถใชAยันกับบุคคลภายนอก
อื่นๆที่ไดAครอบครองหรือใชAประโยชน%ในที่ดินจัดสรรนั้นอันตAองผูกพันและมีหนAาที่ที่จะตAองชําระใหAแก:นิติบุคคลดAวย
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการแกAไขบทนิยามศัพท% ใหAคํา ว:า การจัดสรรที่ดิ น หมายความว:า การจํ าหน:า ยที่ดิ นที่ไดA
แบ:งเปOนแปลงย:อยรวมกันตั้งแต: 10 แปลงขึ้นไปไม:ว:าจะเปOนการแบ:งที่ดินจากแปลงเดียวกันหรือแบ:งจากที่ดิน
หลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต:อกันโดยไดAรับทรัพย%สินหรือประโยชน%เปOนค:าตอบแทน และใหAหมายความรวมถึงการ
แบ:งที่ดินเปOนแปลงย:อยไวAไม:ถึง 10 แปลงแต:ไดAจัดจําหน:ายโดยมุ:งไปในทางการคAาหรือหากําไร และมีการใหA
คํามั่นหรือการแสดงออกโดยปริยายว:าจะจัดใหAมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือปรับปรุงที่ดินนั้นเปOน
ที่อยู:อาศัย ที่ประกอบการพาณิชย%หรือประกอบอุตสาหกรรม
ควรมีการแกAไขบทบัญญัติมาตรา 22 วรรคแรก จากเดิมเปOน ผูAใดขอแบ:งแยกที่ดินเปOนแปลงย:อยและ
ไม:อาจแสดงใหAเปOนที่เชื่อไดAว:ามิใช:เปOนการแบ:งแยกที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดิน ใหAพนักงานเจAาหนAาที่แจAงใหAผูAขอ
ดําเนินการยื่นคําขอทําการจัดสรรที่ดินและรอการดําเนินการเรื่องการแบ:งแยกที่ดินไวAก:อนหากผูAขอไม:เห็นดAวย
ใหAมีสิทธิอุทธรณ%ต:อคณะกรรมการภายใน 30 วันตั้งแต:รับแจAง
2. ควรมีการแกAไขบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 64 โดยมี
การกําหนดโทษทางอาญาเพิ่มเติม คือ “ผูAจัดสรรที่ดิน ตัวแทน หรือลูกจAางของผูAจั ดสรรที่ดิน ผูAใดฝtาฝy น
มาตรา 34 ตAองระวางโทษจําคุกไม:เกิน 3 ปr ปรับไม:เกิน 50000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” และควรกําหนดใหA
กระบวนการในการสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรตAองมีการตรวจสอบโดยสํานักงานที่ดินของแต:ละจังหวัด
หรือแต:ละทAองที่ โดยถือว:าการทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรเปOนส:วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายที่ดินจัดสรร
3. ควรใหAมีกฎหมายที่จะกําหนดอัตราค:าบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคส:วนกลางของที่ดิน
จัดสรรในพื้นที่แต:ละแห:งโดยอาจคํานวณจากราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดินหรือกรมธนารักษ%กับขนาดพื้นที่
หรื อการใชA ป ระโยชน% ในที่ ดิ นจั ด สรรนั้ นๆ ดA ว ย เพื่ อเปO นมาตรฐานกลางที่ แน: น อนและมี การประกาศเปO น
กฎหมายเพื่อใหAทราบโดยทั่วกัน
4. ควรใหA มีแกAไขเพิ่ มเติ มมาตรา 49 วรรคสอง จากเดิ มที่ กํา หนดใหA ผูA ซื้อที่ ดิ น จั ดสรรเปOน ผูA ออกก
ค: า ใชA จ: า ยในการบํ า รุ ง รั ก ษาและการจั ด การสาธารณู ป โภค โดยแกA ไ ขเปO น “ใหA ผูA ซื้ อ ที่ ดิ น จั ด สรร หรื อ ผูA
ครอบครอง หรือผูAใชAประโยชน%ในที่ดินจัดสรรออกค:าใชAจ:ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
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สําหรับที่ดินจัดสรรที่ตนซื้อ ครอบครองหรือใชAประโยชน%” และควรเพิ่มเติมมาตรา 49 วรรคทAาย ว:าใหAหนี้ค:า
บํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคใหAถือเปOนหนี้ทรัพย%สิทธิ
เอกสารอางอิง
กรมพัฒนาธุรกิจการคAา. ธุรกิจเดนประจําเดือน. (ออนไลน%). เขAาถึงไดAจาก:
https://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2560/T26/T26_201709.pdf
[2562, พฤษภาคม 25]
ธานินทร% ไกรวิเชียร และวิชา มหาคุณ .(2539).การตีความกฎหมาย .(พิมพ%ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ%
มหาวิทยาลัย
นัยนา เกิดวิชัย .(2549). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย. (พิมพ%ครั้งที่ 8). กรุงเทพ ฯ:นิตินัย
พิษณุพร คันธอุลิส. (2539). ป"ญหาและแนวทางของกฎหมายเพื่อตั้งองค)กรในการบริหารและดูแลชุมชน
บานจัดสรรในประเทศไทย. วิทยานิพนธ%นิติศาสตร%มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
สติธร ธนานิธโิ ชติ. ทฤษฎีรัฐและอํานาจ. (ออนไลน%) , เขAาถึงไดAจาก:
https://www.stou.ac.th/Schoolnew/polsci/UploadedFile/81713-4.pdf [2562, มิถุนายน
12]
สุษม ศุภนิตย% . (2551). คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค (พิมพ%ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ%.
สมยศ เชื้อไทย. (2540). คําอธิบายกฎหมายแพง:หลักทั่วไป .กรุงเทพ :วิญ…ูชน
อักขราทร จุฬารัตน% .(2549). การตีความกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ%กฎหมายไทย

785

