ซือ้ บ้านจัดสรรดีอย่างไร
เป็ นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ คือ มีการกูเ้ งินจาก
สถาบันการเงินไปลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น จัดทาหมูบ่ า้ นจัดสรรขาย การก่อสร้างอาคารชุด
เพื่อจาหน่าย แต่มีส่วนบกพร่องบางประการที่เกิดจากความไม่รบั ผิดชอบของผูป้ ระกอบการเอง กล่าวคือ ใน
โครงการไม่มีคณ
ุ ภาพและไม่ได้มาตรฐานจึงขายไม่ได้ ทาให้ไม่มีเงินไปหมุนเวียนชาระหนีใ้ ห้แก่สถาบันการเงิน
จนเกิดเป็ นหนีเ้ สียกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ส่วนประชาชนผูบ้ ริโภคที่กู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินมาซือ้ บ้านจากโครงการซึ่งไม่ได้มาตรฐานไร้คณ
ุ ภาพ ต้องเกิดภาระในการนาเงินไปซ่อมแซมบ้าน ทาให้
เงินที่เตรียมไว้เพื่อชาระหนีส้ ถาบันการเงินส่วนหนึ่งถูกดึงไปใช้ในการซ่อมแซม ยังผลให้เงินที่ตอ้ งชาระหนีไ้ ม่
พอหนัก ๆ เข้าก็ขาดส่งต่อสถาบันการเงิน จนกลายเป็ นหนีเ้ สียเช่นเดียวกัน ซา้ ร้ายยังต้องจาทนอยูใ่ นทาเลที่ไม่
เหมาะสมทาให้ขาดคุณภาพชีวิตที่ดีไป ในทานองที่วา่ "ซือ้ บ้านผิดคิดจนบ้านพัง"
สถานการณ์ปัจจุบนั ยังมีผปู้ ระกอบการสร้างบ้านขายเป็ นจานวนมากเกินความต้องการของผูซ้ ือ้ ไม่วา่ จะอยูใ่ น
ระบบการจัดสรรหรืออยูน่ อกระบบการจัดสรร ในขณะที่ผซู้ ือ้ ก็มีโอกาสเลือกซือ้ ซึ่งในภาษาทางการตลาด
เรียกว่า "โอกาสเป็ นของผูซ้ ือ้ " ฉะนัน้ เพื่อให้โอกาสเป็ นของผูซ้ ือ้ ย่างแท้จริง จึงขอเสนอข้อแนะนาประกอบการ
ตัดสินในซือ้ ว่า "ควรเลือกซือ้ บ้านจากโครงการที่ได้รบั อนุญาตให้ทาการจัดสรร" เพราะระบบการจัดสรรภายใต้
กฎหมายควบคุมการจัดสรรที่ดนิ ไม่วา่ จะดาเนินการได้รบั อนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 286
หรือได้รบั อนุญาตตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดนิ พ.ศ. 2543 (มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ 22 กรกฎาคม 2543)
จะช่วยคุม้ ครองสิทธิของผูซ้ ือ้ อันเป็ นหลักประกันให้ผซู้ ือ้ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้
1. ผูซ้ ือ้ จะได้ท่ีอยูอ่ าศัยในทาเลที่เหมาะสมตามสภาพแห่งท้องที่ท่ีตงั้ โครงการ ในด้านการสาธารณสุขการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การคมนาคม การจราจร ความปลอดภัย การสาธารณูปโภค และการผังเมือง ตลอดจน
การอื่น ๆ ที่จาเป็ นเนื่องจากการที่จะอนุญาตให้ทาการ จัดสรรแต่ละโครงการ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินซึ่ง
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิหลายสาขาอาชีพจะร่วมกันออกข้อกาหนดให้เหมาะสมกับสภาพ ท้องถิ่น
2. ผูซ้ ือ้ จะได้รบั สาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงที่ดนิ ตามแผนผังโครงการ ภายในเวลาที่
กาหนด เนื่องจากพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดนิ พ.ศ. 2543 กาหนดให้ผขู้ อจัดสรรจะต้องจัดหาธนาคารหรือ
สถาบันการเงินมาทาสัญญาคา้ ประกันกับคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ และให้อานาจคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ
นาเงินไปดาเนินการจัดให้มีสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และปรับปรุงที่ดินได้
3. ผูซ้ ือ้ จะไม่ถกู ผูป้ ระกอบการหลอกลวงโดยการโฆษณา เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดนิ พ.ศ. 2543

บังคับไว้ว่า การโฆษณาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ที่ขอจัดสรรบุรมิ สิทธิ์หรือภาระการจานองของ
ที่ดนิ จัดสรร จานวนแปลงย่อย และเนือ้ ที่โดยประมาณโครงการปรับปรุงที่ดนิ การจัดให้มีสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะ แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบารุงรักษาสาธารณูปโภค วิธีการจาหน่ายและการชาระ
ราคาหรือค่าตอบแทน ภาระผูกพันที่บคุ คลอื่นมีสว่ นได้เสียเกี่ยวกับที่ดนิ จัดสรร แบบสัญญาจะซือ้ จะขาย ที่ตงั้
สานักงานชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินที่จะเป็ นผูค้ า้ ประกันการจัดให้มีสาธารณูปโภค บริการสาธารณะหรือ
การปรับปรุงที่ดนิ จะต้องตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่กาหนดไว้ในคาขออนุญาตด้วย
4. ผูซ้ ือ้ จะได้ใช้สาธารณูปโภคและบริการสถานะตลอดไป โดยไม่ตอ้ งกลัวว่าวันดีคืนดีจะมีใครมาปิ ดกัน้ ขัดขวาง
การใช้ เนื่องจาก พระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดนิ บังคับไว้วา่ ที่ดนิ อันเป็ นสาธารณูปโภคและที่ดนิ ที่ใช้เพื่อ
บริการสาธารณะปลอดจากบุรมิ สิทธิ์ในมูลซือ้ ขาย อสังหาริมทรัพย์และภาระการจานอง
5. ผูซ้ ือ้ จะไม่ถกู เอาเปรียบจากผูป้ ระกอบการในการเข้าทาสัญญาจะซือ้ จะขายที่ดนิ จัดสรร เพราะจะต้องทา
สัญญาตามแบบที่คณะ กรรมการจัดสรรที่ดนิ กาหนด
6. ผูซ้ ือ้ ไม่ตอ้ งกลัวว่าผูข้ ายจะฉ้อโกง โดยกล่าวหาว่าผูซ้ ือ้ ขาดการชาระเงินอีกต่อไป เพราะพระราชบัญญัติการ
จัดสรรที่ดนิ บังคับ ให้ผรู้ บั เงินออกหลักฐานเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูร้ บั เงินให้ผซู้ ือ้ ยึดถือไว้ และให้ถือว่าเป็ น
หลักฐานแสดงการชาระราคาที่ดนิ จัดสรร
7. ผูซ้ ือ้ ไม่ตอ้ งกลัวว่าเมื่อชาระราคาที่ดนิ ครบถ้วนตามสัญญาจะซือ้ จะขายแล้ว ผูข้ ายจะไม่โอนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดนิ ที่ซือ้ ให้อีกต่อไป หรือกรณีท่ีผซู้ ือ้ ได้ชาระราคาที่ดนิ ครบถ้วนตามสัญญาจะซือ้ จะขายแล้ว ผูจ้ ดั สรรที่ดนิ เป็ น
บุคคลธรรมดาตาย หรือที่เป็ นนิตบิ คุ คลเลิกไปก็ยงั สามารถโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ มาเป็ นของผูซ้ ือ้ ได้ เพราะผูซ้ ือ้
สามารถนาหลักฐานเป็ นหนังสือที่แสดงว่า ได้ชาระราคาพร้อมโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ไป
ขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ถ้าไม่สามารถนาโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์มาได้ก็
สามารถร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกมาได้ และถ้าพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่ผยู้ ดึ ถือหรือครอบครอง
โฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ได้รบั แจ้ง ถ้ายังไม่สง่ มอบให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีอานาจออกใบ
แทนแล้วจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมให้แก่ผซู้ ือ้ ได้
8. ผูซ้ ือ้ ได้รบั หลักประกันว่าบรรดาสาธารณูปโภคตามแผนผัง โครงการ เช่น ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็ก
เล่น จะได้รบั การบารุงรักษาโดยผูป้ ระกอบการจนกว่าผูซ้ ือ้ ที่ดินจัดสรรได้จดั ตัง้ นิติบคุ คลหมูบ่ า้ นจัดสรร หรือ
นิตบิ คุ คลอื่นรับโอนไปจัดการและดูแลบารุงรักษาเอง เพราะพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดนิ บังคับให้ผจู้ ดั สรร
ที่ดนิ ต้องจัดหาธนาคาร หรือสถาบันการเงินมาทาสัญญาคา้ ประกันการบารุงรักษาและให้อานาจ

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินสามารถนาเงินไปใช้ในการบารุงรักษาได้ หากผูจ้ ดั สรรที่ดนิ ไม่จดั ทาสาธารณูปโภค
ในระยะเวลาอันสมควร
9. ผูซ้ ือ้ ที่ดินจัดสรรในโครงการเดียวกัน ถ้าประสงค์ท่ีจะดูแลบารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ
กันเอง ก็สามารถดาเนินการจัดตัง้ นิตบิ คุ คลหมูบ่ า้ นจัดสรรเพื่อทาหน้าที่ดแู ลบารุงรักษาได้ โดยเฉพาะการจด
ทะเบียนโอนที่ดนิ ที่ใช้เป็ นสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะกฎหมายบัญญัติให้ยกเว้นทัง้ ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียน ค่าภาษี และอากร

จากหลักประกันดังกล่าวข้างต้นคงจะช่วยให้ผทู้ ่ีคดิ จะซือ้ ที่อยู่อาศัยตัดสินใจได้วา่ ซือ้ บ้านจัดสรรนัน้ ดีอย่างไร
โดยท่านจะได้ไม่ตอ้ งชา้ ใจถึงขนาด "ซือ้ บ้านผิด คิดจนบ้านพัง" และถ้าเลือกซือ้ จากโครงการที่อยูใ่ นระบบ
จัดสรร โปรดมองหาใบอนุญาต แผนผังโครงการ และวิธีการที่คณะกรรมการอนุญาตในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ
สานักงานที่ทาการจัดสรรที่ดินด้วย เพราะพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดนิ พ.ศ. 2543 มาตรา 31 บังคับไว้
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