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| สารจากนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร |

 โดยรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่ในลักษณะทรงตัว แต่มีแนวโน้ม

ที่จะปรับตัวดีข้ึนในไตรมาสสุดท้ายของปีน้ี โดยมีปัจจัยหนุนจาก

ทั้งการปรับอัตราการเติบโตของ GDP จาก 3.5% เป็น 3.8% ของ

ปี 2560, การขยายตัวของการส่งออกที่ดีขึ้น ทั้งๆ ที่ค่าเงินบาทแข็ง

ค่าอยู่ที่ระดับ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ, การปรับตัวข้ึนของดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์ และมูลค่าการซื้อขายที่สูงขึ้น ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่

เสริมสร้างความเช่ือม่ันให้แก่นักลงทุนและผู้บริโภค จึงช่วยให้ตลาด

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในลักษณะทรงตัวมีการส่งสัญญาณในทางบวก

ของยอดขายที่ดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 และจำานวนโครงการและยูนิตที่

เปิดขายใหม่ที่ดีขึ้น การให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยของธนาคารก็เริ่ม

ปรับตัวดีขึ้น และลดปริมาณการปฏิเสธสินเชื่อลงในระดับปกติ รวม

ถึงอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงไม่ปรับตัวสูงข้ึนเป็นผลให้เกิดการซื้อขาย

และโอนกรรมสิทธิ์ของที่อยู่อาศัยมากขึ้น ในส่วนของตลาดภูมิภาคที่

ยังคงมีปัญหาด้านกำาลังซื้อลดลงตั้งแต่ปี 2559 มาจนถึงปัจจุบัน ที่มี

สาเหตุมาจากปริมาณและราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังไม่ดีและมี

ผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยในหลายพื้นที่ แต่มีแนวโน้มดีข้ึน

ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีนี้ โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่และเมืองตาก

อากาศที่มีกำาลังซื้อของต่างชาติเข้ามามากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด และ

มีข่าวดีจากทางรัฐบาลที่จะเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาด

ใหญ่ เช่น ทางมอเตอร์เวย์, รถไฟฟ้า, รถไฟทางคู่, รถไฟความเร็วสูง,  

ขยายสนามบนิสวุรรณภูมิ, ภูเกต็, อูต่ะเภา ฯลฯ รวมทัง้โครงการพืน้ที่

เศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

ช่วยสร้างความคกึคกัใหแ้กนั่กลงทนุไทยและต่างชาต ิรวมถงึผูบ้ริโภค 

 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ได้ดำาเนินการเป็นองค์กรหลักในการ

วิเคราะห์ ยื่นข้อเสนอแนะ และจัดสัมมนาให้ข้อมูลความรู้ในเร่ือง

สำาคญัๆ ที่มผีลกระทบตอ่ภาคธรุกจิอสังหารมิทรพัย,์ ภาคธรุกจิอืน่ๆ 

และภาคประชาชน เช่น ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่  

ในข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่ง

ชาติ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เหมาะสมและลดผลกระทบต่อผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง

 ผมและคณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร จะดำาเนิน

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและประเทศชาติอย่างเต็มที่และ

ต่อเนื่อง และจะนำาเสนอข้อมูลข่าวสารให้แก่ท่านอย่างทันเวลาในทุก

ช่องทางให้ดีที่สุด 
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 คณุอธิป พชีานนท ์ประธานคณะกรรมการ

สมาคมการค้า กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ออกแบบและกอ่สร้าง กลา่วว่า ขอขอบพระคณุ

ท่านประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ให้เกียรติมาเป็น

ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการเร่ือง 

“เจาะลึกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ในวันนี้

 งานสัมมนาวิชาการเรื่อง “เจาะลึกภาษี

ทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง” เปน็จดุเร่ิมตน้สว่นหน่ึง 

ทีจ่ะไดน้ำาความรู้จากวทิยากรทีม่คีวามรู้ ความ

สามารถมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้

เตรียมความพร้อม และสร้างความรู้ความเข้าใจ

กับ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับ

ปรับปรุงล่าสุด

เจาะลึกกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 ผมหวังว่า งานในวันนี้จะทำาให้ผู้เข้าร่วม

งานมคีวามรู้ ความเข้าใจ และเกดิความชัดเจน

มากข้ึน และสามารถสะทอ้นมมุมองตา่งๆ ของ

นักวชิาการ ภาคประชาชน และสาธารณชนตอ่

ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ 

อันจะสามารถผลักดันให้ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้างเป็นเคร่ืองมือและมาตรการ

ทางกฎหมายที่จะนำาไปสู่การกระจายการถือ

ครองทีด่นิ และลดความเหลือ่มล้ำาทางสงัคม สง่

ผลใหเ้กดิการใช้ประโยชน์ทีด่นิไดต้รงกบัมลูคา่

ที่ดินในปัจจุบันและอนาคต 

 คณุสน่ัน องัอบุลกุล รองประธานกรรมการ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธาน

คณะกรรมการสง่เสริมและพฒันา สมาคมการคา้ 

 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 
ได้ร่วมมือกับสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา
วิชาการเรื่อง “เจาะลึกกับภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง”	เมื่อวันที่ 
29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ 

โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์  เพื่อระดม
ความคิด ก่อนจะรวบรวมน�าเสนอ

ต่อไปยังภาครัฐพิจารณาต่อไป
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กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลกูสร้างเปน็มาตรการทีด่เีพือ่ลดความเหลือ่ม

ล้ำาเกี่ยวกับอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลกูสร้าง แต่ก็มีสิง่ทีน่่ากังวลอยูห่ลายประการ 

โดยเฉพาะร่างภาษีฉบบัน้ีทีเ่กีย่วข้องกบัสมาชิก

ของสมาคมค่อนข้างมาก

 คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ

หอการคา้ไทยและสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 

กล่าวว่า ในภาพรวมของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่น้ี ทางสภาหอการค้าฯ 

เห็นด้วยกับร่างของ พ.ร.บ.ฉบับน้ี เพราะเป็น

นโยบายทีด่ ีช่วยลดความเหลือ่มล้ำาและกระจาย

รายได้ให้ครอบคลุม แต่ในแนวทางการปฏิบัติ

ยงัมปีญัหาอยูห่ลายประเดน็ โดยเฉพาะเจา้ของ

ที่ดินที่มีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ในครอบครอง รวม

ถึงบ้านพักอาศัย ร้านอาหารและโรงแรม โดย

คาดว่าภายในปี 2560 น่าจะแล้วเสร็จ และจะ

ประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ฉบับใหม่นี้ในปี 2562 

 คณุวิลาวลัย ์วรีะกุล ผู้อำานวยการ สำานัก

ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ กล่าวว่า 

ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ฉบับใหม่ ในส่วนของ

สำานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์  

รับผิดชอบดูแลบัญชีทั้ง 3 บัญชี คือบัญชีราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน บัญชีสิ่งปลูกสร้าง และ

บัญชีราคาห้องชุด

 โดยในส่วนของที่ดิน ปัจจุบันที่ใช้จด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นบัญชีเดียวที่จะ

นำามาใช้ในการจัดเก็บภาษี ดังนั้นในการจัดทำา

บัญชีจึงไม่ต้องห่วงว่าราคาจะโอเวอร์สูงกว่า

มูลค่าตลาดมาก แม้ราคาประเมินของกรม

ธนารักษ์จะไม่ได้เป็นไปตามราคาตลาดก็ตาม 

เพราะที่มาของราคาประเมินของกรมธนารักษ์

จะมาจากการจดทะเบียนซื้อขายที่ผู้ซื้อแจ้ง 

 ส่วนฐานของราคาประเมินที่ดินจะมา

จากสิ่งผู้ซื้อยอมรับแล้วว่าจะยอมเสียภาษี

ในอัตราเท่าน้ี ในการจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรม โดยกรมธนารักษ์จะใช้ราคาประเมิน

ส่วนน้ีมากำาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

ที่ดิน โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการ 2 ฝ่าย และหนึ่งฝ่ายในนั้นคือ คณะ

อนุกรรมการกำาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 

กรุงเทพมหานคร ทีม่ปีลดักรุงเทพมหานครเปน็

ประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิอีก 3 คน

 “ราคาประเมนิในสว่นน้ีจงึถอืวา่เปน็ราคา

ที่เป็นธรรมที่สุดแล้วในการจัดเก็บภาษี แต่อาจ

จะไม่เป็นธรรมในเร่ืองของการเวนคืน เพราะ

บัญชีราคาประเมินของภาครัฐ สำานักประเมินฯ

เปน็หน่วยงานเดยีวทีจ่ดัเกบ็ ทำาใหก้ารนำาไปใช้

ในวตัถปุระสงคอ์ืน่ในเร่ืองของการเวนคนื ผูถู้ก

เวนคืนที่ดินมักจะมีการอุทธรณ์เสมอ”

 ดงันัน้โจทยใ์หญข่องสำานกัประเมนิราคา

ที่ดินทรัพย์สินที่ได้รับมาจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง  คือต้องทำาราคาประเมิน

ที่ดินให้โปร่งใส และทำาราคาประเมินที่ดินเป็น

รายแปลงไดท้ัว่ประเทศ ซ่ึงในเดอืนมกราคม ป ี

2561 ก็จะมีการประกาศใช้บัญชีราคาประเมิน

ที่ดินรายแปลงทั้งประเทศอย่างเป็นทางการ 

 คณุวิลาวลัยก์ลา่วเพิม่เตมิวา่ การทำางาน

ในวนัน้ีตอ้งคดินอกกรอบ เพราะจะทำางานแบบ

ภาครัฐปกติไม่ได้แล้ว เน่ืองจากไม่ทันกับการ

เปลี่ยนแปลง โดยสำานักประเมินฯ ได้นำาเงิน 

งบประมาณกลางจำานวน 800 กวา่ลา้นบาทเพือ่

ว่าจ้างบริษัท Outsource เข้ามาช่วยทำางาน

เร่ืองฐานข้อมูล เพื่อเปลี่ยนกระบวนความคิด

จากการใช้คน ใช้ Manual ทำางาน มาเป็น

ระบบโปรแกรมประเมนิราคาทีอ่ยูบ่นมาตรฐาน

สากล โดยปัจจุบันจัดเก็บข้อมูลด้วย iPad และ

สามารถตรวจเช็คเจ้าหน้าที่ที่ออกไปทำางานว่า

เข้าไปตรวจสอบพืน้ทีจ่ริงหรือไม ่เพราะรูปถา่ย

ที่จัดส่งมาจะมี GPS ระบุตำาแหน่งของข้อมูลว่า

อยู่ตรงไหน 

 จากเดิมเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว สำานัก

ประเมินฯ สามารถประเมินราคาที่ดินทั่ว

ประเทศได้ปีละ 4-5 แสนแปลง แต่ปัจจุบัน

สามารถประเมินที่ดินได้ปีละ 2 ล้านแปลง 

ล่าสุดได้รับนโยบายมาจากกระทรวงการคลัง

จะต้องประเมินที่ดินจำานวน 13.4 ล้านแปลง

ให้หมดภายใน 1 ปี ซึ่งดำาเนินการจัดเก็บไป

แลว้ 70% และยงัมเีวลาจดัเกบ็เหลอือกี 4 เดอืน 

 

 

 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 

หมายถึงการใชที่ดิน

ในการทำนา ทำไร ทำสวน

เลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตวน้ำ

และกิจการอื่นตามที่

ประกาศกำหนด*

หมายเหตุ
● อาจตองดำเนินการ

 ขึ้นทะเบียนเปนเกษตรกร
● แนวโนมการใชหลักสัดสวน

 1.ทำเกษตรกรรม 100%

 2.ทำเกษตรกรรม > 3/4 +

 ที่อยูอาศัย < 1/4

 3.ไมตองตาม ขอ 1 และ 2

 เสียภาษีในอัตราเกษตรกรรม

 ตามสัดสวนที่ใชประโยชนจริง

หมายถึงการใชที่ดิน

หรือสิ่งปลูกสรางที่มิไดใช

เพื่อการเกษตรกรรม

หรือการอยูอาศัย

เชน การใชเพื่อพาณิชยกรรม

หรืออุตสาหกรรม

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง

ที่มีลักษณะ ดังนี้

1.ไมทำประโยชน

ตามควรแกสภาพ หรือ

2.ทิ้งไววางเปลา

บานพักอาศัยหลัก

1.เจาของมีชื่อในโฉนด

2.เจาของใชเปนที่อยูอาศัย

3.เจาของมีชื่ออยูใน

ทะเบียนบานในวันที่ 1 ม.ค.

ของปภาษีนั้น

บานพักอาศัยหลังอื่นๆ

หมายถึง กรณีที่เจาของ

มีชื่อในโฉนด

คำนิยามประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง

เกษตรกรรม บานพักอาศัย พาณิชยกรรม ที่รกรางวางเปลา

*
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โดยได้จัดส่งข้อมูลไปคำานวณราคาแล้วที่คณะ

กรรมการกำาหนดราคาประเมนิทนุทรัพยจ์ำานวน 

53 จังหวัด และจะปิดโปรเจ็กต์ทั้งหมดภายใน

เดอืนกนัยายน 2560 สว่นทีเ่หลอืจะจัดสง่เข้าไป

คำานวณราคาและจัดพิมพ์บัญชีเพื่อประกาศใช้

ให้ทันภายในวันที่ 1 มกราคม 2561

 ดังน้ันในปีหน้าจะมีราคาประเมินที่ดิน

เป็นรายแปลงที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่าน

โทรศัพท์มือถือ พร้อมแอพพลิเคช่ันให้สามารถ

เข้าไปดูราคาประเมินที่ดินเป็นรายแปลงได้ทั้ง

ประเทศ ดงัน้ันเจา้ของทีด่นิทีม่โีฉนดทีด่นิจำานวน

มากแต่ยังเป็นโฉนดแบบระบบศูนย์กำาเนิด เช่น 

3น. 3ก. ต้องไปเปลี่ยนเป็นระวาง UTM ซึ่งเป็น

ระบบแผนทีข่องกรมทีด่นิ เพือ่สามารถตรวจเช็ค

ราคาประเมินที่ดินของตัวเองได้ 

 ส่วนราคาประเมินโรงเรือนและสิ่งปลูก

สร้าง ซึง่จะปรับทกุๆ 4 ป ีโดยมสีำานักประเมนิฯ 

เป็นผู้กำาหนดบัญชีราคาประเมินโรงเรือนและ

สิ่งปลูกสร้างหากเป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว  

ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแถว และตึกแถว บัญชีราคา

ประเมินโรงเรือนฯ จะคำานวณอัตราเดียวเท่ากัน

หมดเป็นรายจังหวัดคือ 7,200-7,800 บาทต่อ 

ตารางเมตร ส่วนห้างสรรพสินค้าในพื้นที่

กรุงเทพฯ จะคำานวณราคาประเมินโรงเรือนฯ 

ในอัตรา 9,200 บาทต่อตารางเมตร โดยแต่ละ

จงัหวดัจะมคีณะอนุกรรมการประจำาจงัหวดัเปน็

ผู้กำาหนดบัญชี นอกจากน้ียังมีค่าเสื่อมราคา 

เช่น อาคารประเภทคอนกรีตอายุการใช้งาน 

4-7 ปี หลังจากนั้นราคาสร้างจะลดลงเหลือ 

24% ส่วนบ้านไม้ราคาสร้างจะลดลงเหลือ 18% 

 สำาหรับหอ้งชุดซึง่เปน็ทนุทรัพยท์ีส่ะทอ้น

ราคาตลาดได้มากที่สุด เพราะมีความใกล้

เคียงกับราคาซื้อขายจริง มีการกำาหนดราคา

โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับราคาตลาด เช่น 

อาคารชุดเปดิตัวใหม่จะใช้ราคาเปรียบเทยีบกบั 

อาคารชุดที่สร้างเสร็จจดทะเบียนแล้ว แต่ใน

กรณีที่อาคารชุดในพื้นที่น้ันไม่มีราคาเปรียบ

เทียบ อาจจะใช้ข้อมูลจากสัญญาจะซื้อจะขาย

มาเปรียบเทียบ

 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบัน

มีอาคารชุดประมาณ 2,000 อาคาร ในจำานวน

น้ี 80% ยังไม่ได้มีการปรับราคาประเมินใหม่ 

ล่าสุดคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการปรับราคา

ใหม่ไปแล้ว 800 อาคาร โดยประกาศใช้ไปเมื่อ

วันที่ 1 กันยายน 2560 โดยอาคารชุดไม่มีการ

หักค่าเสื่อมราคาเหมือนกับบ้าน เพราะถือเป็น

เอกสารสิทธิครบชุดที่จะปรับราคาตามมูลค่า

ตลาด

 อย่างไรก็ตามประชาชนทั่วไปสามารถ

ดูข้อมูลราคาประเมินที่ดินเปฺ็นรายแปลงได้ถ้า

ทราบเลขที่โฉนดที่ดิน เพราะถือว่าเป็นข้อมูลที่

สามารถเผยแพร่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 ดร.พรชัย ฐรีะเวช ทีป่รึกษาดา้นเศรษฐกิจ

การเงิน สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 

กล่าวว่า ภาครัฐมีแนวทางในการจัดเก็บภาษี

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

ใหเ้กิดความถกูตอ้งและโปร่งใส โดยนำาแนวคดิ

ของภาษีทรัพย์สินมาใช้ เพื่อทำาให้การประเมิน

ราคาเพื่อนำามาคำานวณภาษีง่ายขึ้น

 เช่นเดียวกันกับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งรัฐมีแนวทางในการยกเว้น

และบรรเทาภาษี โดยภาษีแบ่งประเภทที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้างจากการใช้ประโยชน์ออกเป็น 

4 ประเภท คือ 1.ใช้เพื่อการเกษตร 2.ที่อยู่

อาศัย 3.พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 4.ไม่

ใช้ประโยชน์หรือที่ดินรกร้างว่างเปล่า โดยจะ

ใช้ฐานภาษีที่เป็นการประเมินจากมูลค่าที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เสียจะต้องรับภาระคือ 

เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด 

และผูค้รอบครองทรัพยส์นิของรัฐ สว่นผูจ้ดัเก็บ

ภาษีคือเทศบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  

 โดยหลักการสำาคัญของการจัดเก็บภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่น้ีจะต้องไม่

กระทบกับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง โดย

หลักเกณฑ์ในการคำานวณภาษีแบบสมการ

ง่ายๆ คือ	มูลค่าทรัพย์สิน	(ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง)	x	อัตราภาษี	=	ภาระภาษี
ที่เสีย ซึ่งภาระภาษีเสียอาจจะไม่เท่ากับภาษี

ที่เสียจริงหรือเสียน้อยกว่าก็ได้ หากได้รับการ

ลดหยอ่น การบรรเทาภาระภาษแีละการยกเวน้ 

เช่น บ้านพักอาศัย จะสำารวจจากเนื้อที่ใช้สอย

ของบา้นวา่มขีนาดกีต่ารางวา หลงัจากน้ันจะไป

เทียบมูลค่า ตีราคาจากแบบบ้าน และหักด้วย
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ค่าเสื่อมราคา โดยมีตัวแปรอยู่ 4 ประเภท คือ 

มูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) อัตรา

เพดานอัตราภาษี และภาษีที่เสียจริง

 โดยเฉพาะอัตราเพดานจะใช้ราคาตาม

อัตราที่เรียกเก็บจริง โดยแบ่งอัตราเพดานออก

เปน็ 4 ประเภทตามการใช้ประโยชน์ คอื เกษตร

ไม่เกิน 0.2% ที่อยู่อาศัย 0.5% อื่นๆ ที่เป็น 

พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 2% และที่ดิน

รกร้างวา่งเปลา่ 2% และทกุๆ  3 ป ีหากไมม่กีาร

ทำาประโยชน์บนแปลงที่ดินจะเก็บอัตราเพดาน

เพิ่มขึ้นอีก 0.5% สูงสุดไม่เกิน 5% 

 ดร.พรชัยกล่าวเสริมวา่ ภาษีทีด่นิและสิง่

ปลูกสร้างจัดเก็บโดยองค์การปกครองส่วนท้อง

ถิน่ เพือ่นำารายไดส้ว่นทีจั่ดเกบ็ไปใช้จา่ยในการ

พัฒนาพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

มีประชาชนเสียภาษีบำารุงท้องที่และโอนที่ดิน

สำาหรับผู้ที่ครอบครองที่ดินเกิน 50 ตารางวาใน

เขตพื้นที่กรุงเทพฯ กรุงเทพฯชั้นใน ประมาณ 3 

ลา้นคน เมือ่เทยีบกับประชาชนทีมี่สทิธเิลอืกต้ัง 

สก. สข.ในพื้นที่กรุงเทพฯ เกือบ 4 ล้านคน 

 ขณะที่ภาษีบำารุงท้องที่ ซึ่งจัดเก็บจาก

ราคาปานกลางของที่ดิน ปัจจุบันยังคงใช้ราคา

ประเมนิของป ี2521-2524 มาใช้ในการคำานวณ

ภาษีบำารุงท้องที่ โดยทั่วประเทศไทยเก็บภาษี

บำารุงท้องที่ได้รวมปีละ 900 ล้านบาท เฉพาะ

ในพื้นที่กรุงเทพฯ จัดเก็บได้ปีละประมาณ 100 

ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่จัดเก็บได้น้อยมาก 

สว่นภาษโีรงเรือนและทีด่นิทัว่ประเทศจดัเก็บได้

ประมาณ 26,000-27,000 ล้านบาท อยู่ในพื้นที่

กรุงเทพฯ ประมาณ 12,000 ล้านบาท 

 ล่าสุดเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา กระทรวง

มหาดไทยได้ทดลองจัดทำาฐานข้อมูล โดยได้

รับความร่วมมอืจากกรมธนารักษ ์ใช้ราคาปาน

กลางของปีปัจจุบัน ส่งผลให้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น

หลายเทา่ตวั จนสามารถจดัเก็บภาษีบำารุงทอ้งที่

เพิม่ข้ึนจากหลกัร้อยลา้นเปน็หลกัหมืน่ลา้นบาท 

 โดยมีแผนที่จะนำาเสนอมาตรการน้ีให้ 

ครม.พิจารณาในการจัดเก็บภาษีบำารุงท้องที่

โดยใช้ราคาประเมินปานกลาง เพื่อสะท้อนถึง

ข้อมูลที่แท้จริงว่าปัจจุบันราคาทรัพย์สิน โดย

เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะ

แล้วในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา 

 ทั้งน้ีในฐานข้อมูลใหม่จะมีการสำารวจ

และประกาศว่าในพื้นที่ โซนน้ีมีทรัพย์สิน

ประเภทใดอยู่บ้างและใช้ประโยชน์อะไร 

มีมูลค่าเท่าไหร่ โดยเจ้าของที่ดินสามารถ 

ตรวจสอบได้ว่าพื้นที่ข้างๆ บ้านราคาประเมิน

อยู่ที่เท่าไหร่และต้องเสียภาษีจำานวนเท่าไหร่ 

 ส่วนภาษีโรงเรือนและที่ดินปัจจุบันจัด

เก็บจากการประเมินค่าเช่าในอัตรา 12.5% ต่อ

ปี ส่วนค่าเช่ารายปีข้ึนอยู่กับว่าอยู่ในกิจการ

ประเภทใด ตั้งอยู่ในพื้นที่ไหน และข้ึนอยู่กับ

ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงมีวิธีการประเมิน

ที่แตกต่างกันและมีความซับซ้อน ทำาให้การ

คำานวณค่าเช่ารายปีส่วนหน่ึงต้องไปจ่ายเป็น

ภาษเีงินไดบ้คุคลธรรมดาดว้ย เช่น เจา้ของบา้น

เช่าหรือหอพักให้เช่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้ง

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีค่าเช่าหรือ 

40(5) ดังน้ันกระทรวงการคลังจึงได้สนับสนุน

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ฉบับใหม่ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นมาตรการ

สากลและเป็นการจัดเก็บภาษีที่แท้จริง โดย

จะจัดเก็บจากการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินซึ่งมี

อยู่ 4 ประเภท คือใช้เพื่อการเกษตร ใช้เพื่อที่

อยู่อาศัย ใช้เพื่ออื่นๆ ด้านพาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม เช่น โรงแรม อพาร์ตเมนต์ และ

การใช้ประโยชน์บนที่ดินรกร้างว่างเปล่า 

* 

อัตราภาษี

© 2017 Baker & McKenzie Ltd. 

 
     

     
 

 
 

 
 

 
 

       
 

         

           

           

        

         

         

       

   

   

  

   

เกษตรกรรม

อัตราเพดาน 0.2%

มูลคาทรัพยสิน อัตรา
ภาษี มูลคาทรัพยสิน อัตรา

ภาษี มูลคาทรัพยสิน อัตรา
ภาษี จำนวนป อัตรา

ภาษี

อัตราเพดาน 0.5%
อัตราเพดาน 0.2% อัตราเพดาน 0.5%

บานพักอาศัย

บานหลัก

บานหลังที่ 2

พาณิชยกรรม ที่รกรางวางเปลา

< 50 ลานบาท

> 50-100 ลานบาท

> 100 ลานบาท

< 50 ลานบาท

> 50-100 ลานบาท

> 100 ลานบาท

ยกเวน

0.05%

0.10%

ยกเวน

0.05%

0.10%

< 20 ลานบาท

> 20-50 ลานบาท

> 50-100 ลานบาท

> 100-1,000 ลานบาท

> 1,000-3,000 
ลานบาท

> 3,000 ลานบาท

0.3%

0.5%

0.7%

0.9%

1.2%

1.5%

ปที่ 1-3

ปที่ 4-6

ปที่ 7-9

ปที่ 10-12

ปที่ 13-15

ปที่ 16-18

ปที่ 19 ขึ้นไป

2%

2.5%

3%

3.5%

4%

4.5%

5%

< 5 ลานบาท

> 5-10 ลานบาท

> 10-20 ลานบาท

> 20-30 ลานบาท

> 30-50 ลานบาท

> 50-100 ลานบาท

> 100 ลานบาท

0.03%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%
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| บทความ |

 สำาหรับผู้เสียภาษีจะมีอยู่ 3 ราย คือ 

เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง, เจ้าของ

ห้องชุด และผู้เช่าหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือ 

ที่อยู่อาศัย

 โดยหลักการสำาคัญของการจัดเก็บภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่น้ีจะไม่กระทบ

กับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง  

กลยุทธ์รับมือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒน-

พงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ 

แม็คเคนซี่ จำากัด กล่าวว่า การพิจารณาร่าง

กฎหมายในลักษณะน้ีถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะ

จะต้องรับฟังความคิดเห็นก่อน เพื่อประเมิน

ข้อดีและข้อเสีย เช่น การกำาหนดนิยามของ 

“เกษตรกรรม” วา่ต้องข้ึนทะเบยีนกบัเกษตรกร

จังหวัดก่อน เพราะหากมีที่ดินว่างเปล่าอยู่ใน

ย่านสีลม หรือนราธิวาส เท่ากับว่าเจ้าของ

ที่ดินที่มีที่ดินอยู่ย่านสีลมจะทำาการเกษตรไม่

ได้ เพราะได้มีการกำาหนดว่าต้องจดทะเบียน

เป็นเกษตรกรก่อน

 เช่นเดียวกับการให้เจ้าของธุรกิจ SME 

โอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้ามาในบริษัทตาม 

พระราชกฤษฎีกา 630 จะได้รับการยกเว้นภาษี

เงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ

ค่าอากรแสตมป์ 

 และเมื่อช่วงปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้

ประกาศใช้กฎหมายตัวใหม่เมื่อเดือนสิงหาคม

ปี 2559 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

น้ี เพือ่ใหธุ้รกจิ SME ทีม่ทีนุจดทะเบยีนไมเ่กนิ 5 

ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกินปีละ 30 ล้านบาท 

จะเสยีภาษใีนอตัราทีต่่ำา เพือ่สง่เสริมใหบ้คุคลที่

ประกอบธุรกิจสว่นตวัสามารถประกอบธุรกิจใน

นามของนติบิคุคลมากข้ึน ดว้ยการจดัตัง้บริษทั

ใหม่ขึ้นมา และต้องนำาหุ้นมาแลกกับทรัพย์สิน 

จะได้รับการยกเว้นภาษีการโอนให้ทุกประเภท 

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนหากเป็นอสังหาฯ 

ให้ลดลงเหลือ 0.01%  

 จากปกตใินการโอนอสงัหาฯ จะตอ้งเสยี

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% และค่าธรรมเนียมการ

โอน 2% ค่าอากรแสตมป์ 0.5% แต่กฎหมายที่

ออกมาไม่ได้มีการระบุหรือจำากัดวงเงินรายได้ 

จึงเป็นการเปิดช่องโหว่ในการประกอบธุรกิจ 

SME ซึง่ควรจะตอ้งใหจ้ดัต้ังบริษทัใหมก่่อนและ

หากเป็นพาณิชยกรรมจะเสียภาษีในอัตราที่สูง

ถึง 2% แต่หากเป็นที่อยู่อาศัยของคนธรรมดา

จะไม่เข้าข่ายเสียภาษี หรือถ้าเป็นเจ้าของเอสเอ็มอี 

ทีม่โีฮมออฟฟศิ ตึกแถว และทำาการคา้ดว้ย เชน่ 

เปดิร้านโชหว่ย SME ทีม่ทีนุจดทะเบยีน 20 ลา้น

บาทจะไม่เสียภาษี

 และล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ

ปีที่ผ่านมา ได้มีแนวคิดที่จะกำาหนดให้บุคคล

ธรรมดาที่จะขายที่ดินต้องเสียภาษีประมาณ 

2.5-5% ของราคาซ้ือขาย จากเดิมเสียภาษี

ประมาณ  2.5-5% ของราคาประเมิน (ภาษี

ธุรกิจเฉพาะ 3.3% แต่ถ้าถือครองเกิน 5 ปี

ไม่ต้องจ่าย ค่าอากรแสตมป์ 0.5% และค่า

ธรรมเนียมการโอน 2%) ซึ่งจะต้องมีการแก้ไข

มาตรา 49 ทวิก่อนถึงจะเข้าสู่สภาฯ ได้

 อย่างไรก็ตามหากคนต่างจังหวัดมา

ทำางานในกรุงเทพฯ และซื้อคอนโดฯ อยู่อาศัย

ราคาประมาณ 2 ล้านบาท และมีบ้านอยู่ที่

ต่างจังหวัดด้วย ควรย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่

ในกรุงเทพฯ จะดกีวา่เพือ่รองรับกบัฐานการจดั

เกบ็ภาษใีหม ่เพราะทีผ่า่นมาเคยมกีารนำาเสนอ

ให้จัดเก็บภาษีบ้านหลังที่สอง ในราคา 3 ล้าน

บาทขึ้นไป แต่มีหลายฝ่ายคัดค้าน H  

บานพักอาศัยหลักซึ่งไดรับ
กรรมสิทธิ์จากการรับมรดก
กอนที่ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางมีผลบังคับใช

กิจการสาธารณะ เชน
โรงพยาบาลและโรงเรียน
เปนตน

ลดลง 50%

ลดลง 
ไมเกิน 75%

ที่ดินที่อยูระหวางการปลูกสราง
บานที่เจาของใชเปนบานของ
ตนเอง

ยกเวน
(1 ป)

ทรัพยสินที่อยูระหวางพัฒนา
เพื่อทำโครงการที่พักอาศัย

0.05%
(3 ป)

อสังหาริมทรัพยรอการขาย
ที่ไดมาจากการชำระหนี้ (NPA)
ของสถาบันการเงิน

0.05%
(5 ป)

 

 ลดภาระภาษีใหไมเกิน 90%

การบรรเทาภาระภาษี (โดยพระราชกฤษฎีกา)*

กรณี ภาระภาษี กรณี อัตราภาษี

ลดอัตราภาษี

*แหลงที่มา : เอกสารเผยแพรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
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หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือ อัตราเพิ่มร้อยละจากระยะเดียวกันปีก่อน 

1/ ธปท. ได้มีการปรับปรุงดัชนีการลงทุนภาคเอกชนตั้งแต่ปี 2553 เพื่อให้สะท้อนการลงทุนภาคเอกชนได้ดีขึ้น โดยปรับคุ้มรวมของข้อมูลและนำ้าหนักขององค์ประกอบ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ : www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=828&language=TH
2/ สินค้าทุนนำาเข้าไม่รวมการนำาเข้าเครื่องบิน เรือ หัวจักรและแท่นขุดที่เป็นของรัฐบาล และเช่าของเอกชน ธปท.ได้มีการปรับปรุงข้อมูลการนำาเข้าสินค้าทุนตามโครงสร้างการจำาแนกประเภทของพิกัดศุลกากรใหม่ (HS 2012) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2543   
3/ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 เป็นต้นไป ข้อมูลพื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตในเขตเทศบาลทั้งประเทศจะรวมการอนุญาตแบบ 39 ทวิ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารปี พ.ศ.2522 ไว้ด้วย   
4/ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 เป็นต้นไป รวมทุนจดทะเบียนบริษัทมหาชน จำากัด              

  ** ขั้นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด เปลี่ยนมาใช้ เป็นขั้นขอรับการส่งเสริมสุทธิแทน

  …. หมายถึงยังไม่มีตัวเลข         

ทีม่า :  ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม, สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรมสรรพากร, กรมศลุกากร, สำานักงานสถติแิห่งชาต,ิ สำานักงานเขตและสำานักการโยธา กทม. เทศบาลเมอืง เทศบาลนครทัว่ประเทศและเมอืงพทัยา, กรมโรงงานอตุสาหกรรม, 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน      

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 1/ 124.8 124.7 124.3 124.1 124.5 123.2 124.3 -
   (1.1) (-0.1) (-0.7) (-0.4) (0.0) (-0.9) (0.9) 
ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศ (พันตัน) 34,475 33,916 3,270 2,409 2,747 2,744 2,646 19,638
   (-0.9) (-1.6) (-4.3) (-4.9) (-10.6) (-3.8) (-0.7) (-4.4)
ปริมาณการจำาหน่ายคอนกรีตในประเทศ (ลูกบาศก์เมตร) 14,644,872 14,366,632 1,357,926 926,174 1,152,128 1,241,229 1,194,385 8,211,787
   (-1.9) (-1.9) (-0.8) (-6.5) (-9.8) (2.0) (0.2) (-1.8)
ปริมาณการจำาหน่ายกระเบื้องในประเทศ (ตัน) 1,837,211 1,780,138 177,274 121,324 155,259 148,892 122,983 1,021,179
   (-7.6) (-3.1) (-10.5) (-16.3) (-13.2) (-3.0) (-7.5) (-8.3)
ปริมาณการจำาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในประเทศ (คัน)  500,233 488,295 51,319 37,774 40,271 40,374 38,379 286,876
   (-2.2) (-2.4) (5.4) (10.1) (-1.7) (-0.5) (5.8) (4.2)
ปริมาณการจำาหน่ายรถยนต์นั่งในประเทศ (คัน)  299,034 279,991 33,480 25,493 26,151 29,420 26,795 188,269
   (-19.0) (-6.4) (41.1) (23.2) (4.4) (15.6) (10.0) (22.7)
ปริมาณการจำาหน่ายเหล็กเส้น (พันตัน)  3,276 3,365 291 153 253 262 252 1,772
   (-0.6) (2.7) (-1.3) (-36.8) (-17.1) (0.5) (-8.9) (-10.1)
การจำาหน่ายสังกะสีในประเทศ (ตัน) 851,860.4 973,320.4 93,301.3 81,464.7 94,371.1 89,203.2 92,907.7 619,694.5
   (24.4) (14.3) (14.7) (7.9) (14.8) (4.8) (21.1) (13.0)
มูลค่าการนำาเข้าสินค้าประเภททุน  47,785.4 46,936.9 4,209.2 3,543.8 4,266.2 3,895.2 4,063.6 27,147.1
(ณ ราคาคงที่ปี 2553 : ล้านดอลลาร์ สรอ.) 2/ (-0.8) (-1.8) (4.4) (-3.5) (14.9) (3.9) (6.8) (2.6)
พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างนอกเขตเทศบาล (พันตารางเมตร) 43,219.0 38,370.2 3,659.5 2,673.8 3,106.3 2,551.8 …. 17,750.1
   (1.1) (-11.2) (-2.1) (-4.9) (-6.2) (-28.1)  (-6.8)
พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล (พันตารางเมตร) 3/        
    รวมทั้งประเทศ 20731 19605 1908 1309 1489 1970 1697 10786
   (-11.4) (-5.4) (14.0) (-3.7) (30.1) (32.4) (-3.0) (3.2)
  ที่อยู่อาศัย 13,585 12,511 1,351 853 902 1,239 682 6,753
   (-16.4) (-7.9) (15.8) (4.9) (23.9) (20.8) (-13.7) (1.4)
  พาณิชยกรรม 3,755 3,084 242 192 223 175 851 1,949
   (8.2) (-17.9) (2.0) (-52.5) (16.3) (-34.7) (128.1) (4.6)
  อุตสาหกรรมและอื่นๆ 3,391 4,010 316 264 364 556 164 2,084
           (-7.5) (18.2) (16.5) (86.4) (61.7) (186.2) (-72.0) (8.1)
 เฉพาะเขตกรุงเทพฯ 12,376 12,089 1,325 628 951 1,300 1,331 6,970
   (-10.5) (-2.3) (27.9) (-35.8) (42.6) (65.6) (30.0) (9.5)
 ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) 3,272 2,578 212 368 195 319 129 1,636
   (7.2) (-21.2) (3.0) (223.2) (76.6) (10.9) (-41.2) (15.9)
    ภาคอื่นๆ 5,084 4,937 371 312 343 350 237 2,180
   (-22.0) (-2.9) (-14.2) (17.0) (-6.7) (-15.6) (-53.2) (-18.4)
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม        
     กรมโรงงานอุตสาหกรรม  : จำานวนโรงงาน (ราย) 722 746 80 34 83 57 62 416
     เงินลงทุน 278,265 190,085 9,388 6,526 25,777 16,651 15,171 92,311
   (11.1) (-31.7) (-33.6) (-79.2) (344.3) (62.8) (73.4) (-3.5)
     อุตสาหกรรมจังหวัด         : จำานวนโรงงาน (ราย) 3,487 3,225 285 227 265 303 227 1,745
      เงินลงทุน 116,069 113,598 8,322 5,921 10,236 10,546 9,264 57,244
   (-4.4) (-2.1) (3.0) (-41.6) (19.8) (30.1) (-17.5) (-3.9)
     ส่วนปกครองท้องถิ่น        : จำานวนโรงงาน (ราย) 216 257 22 14 15 30 32 144
  เงินลงทุน 2,367 3,230 206 164 207 319 449 1,719
   (-37.4) (36.5) (-53.5) (-26.7) (45.3) (18.1) (268.3) (10.9)
เงินทุนจดทะเบียนธุรกิจที่กระทรวงพาณิชย์         
     ตั้งใหม่ 4/ 264,276.5 236,779.2 26,641.0 21,832.0 31,411.0 40,916.0 21,258.0 185,539.0
   (-6.0) (-10.4) (-2.4) (74.9) (67.3) (129.8) (37.8) (30.6)
     เพิ่มทุน 2,150,162.6 1,058,999.9 64,656.0 39,525.0 84,686.0 69,029.0 500,286.0 926,845.0
   (-40.6) (-50.7) (-4.2) (-66.2) (-6.6) (-34.9) (1,062.5) (50.4)
     ลดทุน 1,251,199.8 412,219.9 24,496.0 11,597.0 56,751.0 10,689.0 77,515.0 213,988.0
   (1.2) (-67.1) (597.7) (-91.6) (140.1) (-71.9) (22.9) (-25.6)
     เลิกกิจการ (ราย) 22,536.0 20,938.0 1,167.0 878.0 1,074.0 1,548.0 1,626.0 8,107.0
   (18.8) (-7.1) (-1.4) (-2.1) (10.6) (11.2) (15.7) (-1.6)
การส่งเสริมลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน         
     จำานวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมสุทธิ** (ราย) 2,941 983 122 …. …. …. …. 293
        เงินลงทุน (พันล้านบาท)    1,658.0 197.6 31.4 …. …. …. …. 62.0
   (64.3) (-88.1) (-40.6) …. …. …. …. (-18.0)
     จำานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม (ราย) 1,662 2,237 106 …. …. …. …. 308
        เงินลงทุน (พันล้านบาท)    724.7 809.4 184.3 …. …. …. …. 239.7
   (-29.4) (11.0) (530.3) …. …. …. …. (119.6)
     จำานวนโครงการที่ได้รับบัตรส่งเสริม (ราย) 1510 1612 103 …. …. …. …. 337
        เงินลงทุน (พันล้านบาท)    519.74 687.85 47.1 …. …. …. …. 241.47
   -48.6 32.3 21.4 …. …. …. …. 163.8

	 2558	 2559	 	 	 2560	 	 	 ยอดสะสมตั้งแต่

	 	 	 มี.ค.	 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	 ก.ค.	 ม.ค.

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากระบุ

| สถิติ : การลงทุนของภาคเอกชน |



 ภาวะธุรกิจอสังหาฯ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ขยายตัวเล็กน้อย  ที่อยู่อาศัยแนวราบขยายตัวได้ในเกือบทุกภูมิภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขณะทีค่วามต้องการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัแนวสงูและอาคารพาณิชย์โดยรวมลดลง ยกเว้นตลาดคอนโดมเินียมระดบับน (ราคาสงูกว่า 5 ล้านบาท) ตามแนวรถไฟฟ้า 

และพืน้ทีใ่จกลางเมอืงในกรุงเทพฯ ทีย่งัขยายตัวได้สะท้อนจากผูป้ระกอบการมแีผนเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้เตรียมซือ้ทีด่นิเพือ่พฒันาโครงการ

ตามแนวรถไฟฟ้าไว้ล่วงหน้า ส่วนคอนโดมเินียมในต่างจงัหวัดยงัมสีต็อกทีร่อขายอยูเ่ป็นจำานวนมาก ซึง่คาดว่าต้องใช้เวลาอกีสกัระยะในการระบายด้านการ

ปล่อยสินเชื่อ สถาบันการเงินยังระมัดระวังการให้สินเชื่ออสังหาฯ (Post-finance) โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงล่าง ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำาคัญที่ทำา

ให้สต็อกของที่อยู่อาศัยระบายได้ช้าลง สำาหรับแนวโน้มในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าภาวะตลาดอสังหาฯ น่าจะไม่เปลี่ยนแปลง

จากไตรมาสที่ 2 มากนัก H
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1/ 16,154 15,648 1,298 2,051 1,277 2,450 2,022 10,271
   (-16.7) (-3.1) (127.6) (173.6) (97.7) (103.5) (17.4) (89.6)
    - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมร้อยละ 2 2/ 16,139 15,620 1,298 2,051 1,277 2,450 2,022 10,271
      (กรณีปกติ) (-16.7) (-3.2) (129.5) (176.4) (101.1) (103.5) 17 (90.6)
    - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมร้อยละ 0.01 3/   15.4 27.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
      (กรณีพิเศษ) (80.4) (-100.0) (-100.0) (-100.0) #DIV/0! (-100.0) (-100.0)
มูลค่าการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งประเทศ  4/ 961,149 1,059,202 64,922 102,572 63,829 122,495 101,112 513,536
   (-0.8) (10.2) (-16.2) (-9.5) (-55.4) (103.5) (17.4) (-6.2)
     - ภาคกลาง n.a. n.a. 41,174 68,051 39,515 86,928 67,074 337,896
   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. (156.0) (26.1) n.a.
     - ภาคตะวันออก n.a. n.a. 7,810 11,677 7,609 10,124 13,068 57,278
   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. (42.3) (21.1) n.a.
     - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ n.a. n.a. 5,906 7,820 5,990 8,178 8,238 42,594
   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. (15.7) (6.0) n.a.
     - ภาคเหนือ n.a. n.a. 5,963 9,060 5,400 9,729 8,347 44,436
   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. (50.6) (11.9) n.a.
     - ภาคใต้ n.a. n.a. 4,070 5,963 5,314 7,537 4,385 31,332
   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 35 -36 n.a.
การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งประเทศ 5/ (หน่วย) 94,052 87,570 3,044 7,036 3,113 5,677 5,182 31,118
     - กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 20,875 14,796 557 803 103 560 862 4,972
   (27.4) (-29.1) (-69.3) (-11.3) (-93.6) (-32.3) (-16.8) (-28.1)
     - ต่างจังหวัด 73,177 72,774 2,487 6,233 3,010 5,117 4,320 26,146
   (-19.8) (-0.6) (-14.0) (7.2) (-55.5) (-18.4) (-14.3) (-16.3)
การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศ (หน่วย) 117,600 113,395 2,948 968 5,180 10,749 7,357 31,470
   (8.7) (-3.6) (-62.5) (-94.3) (-42.5) (59.4) (-8.0) (-48.1)
       กรุงเทพมหานคร 41,186 41,859 364 555 2,136 3,732 5,786 14,155
   (-6.8) (1.6) (-78.9) (-90.3) (35.4) (380.3) 31 (-11.9)
       ต่างจังหวัด 76,414 71,536 2,584 413 3,044 7,017 1,571 17,315
   (19.5) (-6.4) (-57.9) (-96.3) (-59.0) (17.6) (-56.3) (-61.1)
สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธพ. 6/ 2,463,183 2,568,871 2,575,302 2,595,000 2,585,838 2,632,201 2,671,733 2,671,733
   (9.1) (4.3) (4.4) (4.8) (3.5) (5.2) (6.1) (6.1)
       ผู้ประกอบการ 617,167 594,850 601,247 605,791 594,406 630,328 653,954 653,954
    (8.6) (-3.6) (-1.9) (0.8) (0.7) (6.8) (9.8) (9.8)
       ผู้บริโภค 1,846,016 1,974,021 1,974,055 1,989,209 1,991,432 2,001,873 2,017,779 2,017,779
    (9.3) (6.9) (6.5) (6.0) (4.3) (4.8) (5.0) (5.0)
ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม (เขตกทม.-ปริมณฑล) 123,830 126,543 5,137 14,609 6,692 8,956 11,503 50,796
(หน่วย)  (-7.2) (2.2) (-71.5) (6.4) (-12.7) (51.0) (99.4) (-16.1)
       บ้านจัดสรร 33,827 31,742 1,792 4,768 1,589 1,925 2,747 14,475
           (-0.3) (-6.2) (-5.5) (18.3) (-14.9) (1.7) -12 (-3.9)
       แฟลตและอาคารชุด  7/ 67,628 72,886 1,777 7,898 3,858 5,141 6,806 26,168
           (-9.9) (7.8) (-87.7) (6.2) (-6.6) (125.0) (865.4) (-24.3)
       ปลูกสร้างเอง 22,375 21,915 1,568 1,943 1,245 1,890 1,950 10,153
           (-8.5) (-2.1) (-8.9) (-14.1) (-25.4) (7.8) (1.1) (-6.8)

บทสรุป

	 2558	 2559	 	 	 2560	 	 	 ยอดสะสมตั้งแต่

	 	 	 มี.ค.	 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	 ก.ค.	 ม.ค.

หน่วย : ล้านบาท นอกจากระบุ

| สถิติ : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |

ที่มา :

1. กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 2. สำานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และเทศบาลในต่างจังหวัด

3. ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 4. ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นอัตราเพิ่มร้อยละจากระยะเดียวกันปีก่อน    P-ตัวเลขเบื้องต้น
1/  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นข้อมูลที่จัดเก็บโดยกรมที่ดิน ในที่นี้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) คิดเฉพาะธุรกรรมประเภทขายและขายฝากเท่านั้น ไม่รวมการแลกเปลี่ยน การให้ มรดก จดจำานอง 
การโอนชำาระหนี้ การเช่า และอื่นๆ ซึ่งไม่ได้สะท้อนธุรกรรมการซื้อขายจริงของอสังหาริมทรัพย์   
2/ ค่าธรรมเนียมฯ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ข้อ 2(7) ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ในอัตรา 
ร้อยละ 2        
3/ ค่าธรรมเนียมฯ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเรียกเก็บเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราร้อยละ 0.01 สำาหรับกรณีการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีและกรณีการดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด (สำาหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมฯ นอกเหนือจากกรณีที่กล่าว ตลอดจนการขยายระยะเวลา
สิ้นสุดในแต่ละกรณี โปรดติดต่อ กรมที่ดิน หรืออนึ่งการลดค่าธรรมเนียมฯ จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 นี้ เริ่มมีผล
บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2541 เป็นต้นมา แต่เน่ืองจากข้อจำากดัในการจดัเกบ็ข้อมลูของกรมทีด่นิ ทำาให้ได้ข้อมลู

ย้อนหลังในช่วงปี 2542-2545 เป็นข้อมูลรายปีเท่านั้น  ดังนั้น ธปท. จึงได้ประมาณการข้อมูลรายเดือนโดยใช้สัดส่วนการ 
กระจายตัวของค่าธรรมเนียมฯ รวมในแต่ละเดือน กรมที่ดินได้มีการจัดเก็บข้อมูลค่าธรรมเนียมฯ แยกเป็นอัตราร้อยละ 2 
และ 0.01 เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา (ตามที่มติคณะรัฐมนตรีได้ขยายเวลาไว้)   
     
4/ มูลค่าการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งประเทศ ธปท.ประมาณการโดยใช้การคำานวณย้อนกลับจากค่าธรรมเนียมฯ   
ที่จัดเก็บได้ ซึ่งจำาแนกออกเป็นอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 0.01 ตาม 2/ และ 3/      
5/  กรมที่ดินอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูลในเขตภูมิภาค จึงขอตัดรายงานการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน
ทั้งประเทศที่แจงรายละเอียด เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลตั้งแต่ปี 2543   
6/ ตัง้แต่งวดเดอืนธันวาคม 2546 เป็นต้นไป รวมธนาคารพาณิชย์ไทย (ไม่รวมสาขา ธพ.ไทยในต่างประเทศ), สาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศ และสำานักงานวเิทศธนกจิของธนาคารต่างประเทศ และรวมธุรกรรมระหว่างธนาคาร, กจิการวเิทศธน
กจิ Out-in และ Out-out เนือ่งจากมีการเปลีย่นแปลงการจัดประเภทธุรกจิให้เป็นไปตามประเภทอตุสาหกรรม ตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ (ISIC)       
7/ สำาหรับที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม ตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2549 เป็นต้นไป ธนาคารอาคารสงเคราะห์ใช้ข้อมูล Apart-
ment and Condominium  จากกรมที่ดินแทนที่การขอเลขที่บ้านจากสำานักงานเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร  
 …. หมายถึงยังไม่มีตัวเลข
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ผลการดำาเนินงานของสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ประจำาเดือนเมษายน-สิงหาคม 2560

9 พฤษภาคม 2560
คณุอธปิ พชีานนท์ และคุณอสิระ บญุยัง เข้าร่วมโครงการ
จัดท�าค่ามาตรฐานและก�าหนดแนวทางการศึกษาผล 
กระทบด้านการจารจรและขนส่งเพื่อการผังเมืองส�าหรับ
การพัฒนาประเทศไทย จัดโดย ส�านักวิศวกรรมการ
ผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ โรงแรมโกลเด้
นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ 

23 พฤษภาคม 2560
คุณสุภาภรณ์ ปุสสะนาค เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
เรือ่งสถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศยัภาคใต้ปี 2559 จดัโดย 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท

29 พฤษภาคม 2560
คุณอธิป พีชานนท์ เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับ 
พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ...จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ณ อาคารสาธรธานี 2  

7 มิถุนายน 2560
คณุอสิระ บญุยงั เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3 จัดโดยศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ อาคาร 1 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

| กิจกรรมสมาคมฯ |

26 เมษายน 2560
คุณอธิป พีชานนท์ และคุณประสงค์ เอาฬาร เข้า
ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

18 มิถุนายน 2560
สมาคมธรุกจิบ้านจดัสรร ร่วมเป็นเจ้าภาพบ�าเพ็ญกศุลถวายพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล   
อดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และร่วมสักการบูชาศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ 

23 มิถุนายน  2560
คณุรุง่อนนัต์ ลิม่ทองแท่ง เข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
เรือ่ง “แนวทางการบรหิารจดัการของเสยีอนัตรายจาก
ชมุชนส�าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่” จัดโดยกรม
ควบคุมมลพิษ ณ โรงแรมรามา การเ์ด้นส์

27 มิถุนายน 2560 
คุณอธิป พีชานนท์ เข ้าร ่วมการประชุมรับฟ ัง
ความคิดเห็นโครงการวางและจัดท�าผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังที่ 4) ส�าหรับระบบ
การจดัการโลจสิตกิส์ในพืน้ที ่กทม. จดัโดยส�านกังาน
ผังเมือง ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

29 มิถุนายน 2560
ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน เข้าร่วมประชุมโครงการวางและจัด
ท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) (จ้าง
ทีป่รกึษาก�าหนดมาตรการทางผงัเมอืงท่ีเหมาะสมในพืน้ท่ี
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร) เขต
ตล่ิงชนั ทวีวัฒนา บางแค และภาษเีจรญิ จดัโดยส�านกังาน
ผังเมือง  ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

29 มิถุนายน 2560 
คุณอธิป พีชานนท์ และคุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลฯ จัดโดยศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

30 มิถุนายน 2560
ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน และคุณวสันต์ เคียงศิริ เข้า
ร่วมประชุมโครงการก�าหนดมาตรการทางผังเมืองที่
เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของ
กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน จัดโดยส�านักงาน
ผังเมือง ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 

31 พฤษภาคม 2560 
คณุอสิระ บญุยงั, คณุอานะวัฒน์ นาวนิธรรม, คณุวสนัต์ 
เคียงศิริ, คุณวิชุตา ใจเที่ยง และคุณสาธินี พิศาลคุณา-
กิจ เข้าร่วมงานสมัมนา “การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ใต้
กรอบ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” จัดโดยศูนย์
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ 
โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท

2 พฤษภาคม 2560
คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น 
โครงการ “การศึกษาการคาดประมาณความต้องการ
ทีอ่ยูอ่าศยั ปี 2560-2570” จดัโดยการเคหะแห่งชาต ิณ 
โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

15 พฤษภาคม 2560
คุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง และคุณวรัทภพ แพทยา-
นันท์ เข้าร่วมประชุมทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์
การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจ�าปี 2560 จัด
โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ กระทรวงพาณิชย์ 

18 พฤษภาคม 2560
คุณวสันต์ เคียงศิริ และคุณสุนทร สถาพร  เข้าร่วม
ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอยู่
อาศัยระยะ 20 ปี (2560-2579) จัดโดยกรมพัฒนา
สงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
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ผลการดำาเนินงานของสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ประจำาเดือนเมษายน-สิงหาคม 2560

4 กรกฎาคม 2560
คุณอธิป พีชานนท์ คุณประสงค์ เอาฬาร ผศ.อัศวิน  
พิชญโยธิน และคุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคดิเหน็โครงการร่างและจดัท�าผงัเมอืงรวมกรงุเทพฯ 
(ปรบัปรงุครัง้ท่ี 4) จดัโดยส�านักผังเมือง ณ สโมสรสปอร์ต 
ซอยรามค�าแหง 190/1 กรุงเทพฯ

5 กรกฎาคม 2560
คุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง และคุณวรัทภพ แพทยานันท์ 
ร่วมกิจกรรมการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจ�าปี 
2560 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ โรงแรมเรอเนส
ซองซ์ กรุงเทพฯ

6 กรกฎาคม 2560
คุณวรัทภพ แพทยานันท์, คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม 
และคุณชูรัชฏ์ ชาครกุล ร่วมเปิดตัวโชว์รูม Kohler 
Experience Center (KEC) จัดโดย DP Ceramic ณ 
ตึก Noble Remix ซอยสุขุมวิท 36 กรุงเทพฯ

| กิจกรรมสมาคมฯ |

11 กรกฎาคม 2560
คุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง, คุณวรัทภพ แพทยานันท์ 
เข้าร่วมงานเปิดตัว Property Tech “Baania” จัด
โดย บจ.บาเนีย (ประเทศไทย) ณ โรงแรมโซฟิเทล 
แบงค็อก สีลม

12 กรกฎาคม 2560
คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการ
ด�าเนินงาน พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว จัดโดยกระทรวง
แรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน

20 กรกฎาคม 2560
คุณอธิป พีชานนท์, คุณประสงค์ เอาฬาร และคุณ  
วรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิด
เห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดการ
พืน้ทีสี่เขยีวอย่างยัง่ยนื จดัโดยส�านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรม
เดอะทวิน ทาวเวอร์

13 กรกฎาคม 2560
คุณอธิป พีชานนท์, คุณสัมมา คีตสิน, คุณวสันต์ 
เคียงศิริ และคุณรุ่งอนันต์ ล่ิมทองแท่ง ร่วมงาน
สัมมนาอบรมหลักสูตร “พลังเครือข่ายสมาคมธุรกิจ
การค้า” (The Power of Networking) จัดโดยสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  
ซอฟเฟอริน พระราม 9 

2 สิงหาคม 2560 
คุณวิชุตา ใจเที่ยง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน 
ดเีด่นปี 2560 จดัโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

7 สิงหาคม 2560
คุณอธิป พีชานนท์ ให้สื่อสัมภาษณ์การจัดงาน
มหกรรมบ้านและคอนโด คร้ังที่ 37 ณ โรงแรม 
ดิ เอมเมอรัลด์ 

30 มิถุนายน 2560 
คุณอธิป พีชานนท์ และคุณประสงค์ เอาฬาร เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน 
จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

13 กรกฎาคม 2560
คุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัด
งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครัง้ที ่37 ณ โรงแรมโกลเด้น 
ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ

9 สิงหาคม 2560
คณุอธปิ พชีานนท์ และคณุประสงค์ เอาฬาร ร่วมประชมุ
เพื่อพิจารณาด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่า
ด้วยการบริหารจดัการการท�างานของคนต่างด้าว จดัโดย
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

11 สิงหาคม 2560 
คุณอธิป พีชานนท์, คุณประสงค์ เอาฬาร และคุณอิสระ 
บุญยัง เข้าพบคุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เพื่อร่วมบริจาค
เงินช่วยเหลือน�้าท่วม ณ กระทรวงการคลัง

16 สิงหาคม 2560 
คุณอธิป พีชานนท์ ได้รับมอบโล่เกียรติยศจาก
หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ ประเภทผู้บริหารดีเด่น
ปี 2560 โดยมีพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รอง
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัล จัดโดยหนังสือพิมพ์
ตลาดวิเคราะห์ ณ โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์

17 สิงหาคม 2560
คณุสุนทร สถาพร คุณสมนกึ ตันฑเทอดธรรม และคณุ
วรัทภพ แพทยานนัท์ เข้าร่วมพธิเีปิดงานรบัสร้างบ้าน
และวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2017 
จัดโดยสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ 

21 สิงหาคม 2560
คุณอธิป พีชานนท์, คุณประสงค์ เอาฬาร และคุณพัลลภ 
กฤตยานวัช เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือน�าร่องการส�ารวจและ
เตรียมความพร้อมในการประเมินภาษีตามร่างพระราช
บัญญตัภิาษีทีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ... ณ โรมแรม S31 
สุขุมวิท กรุงเทพฯ  

29 สิงหาคม 2560 
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย ร่วมจดังานสัมมนาวิชาการ เรือ่ง เจาะลกึ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์
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HOUSING BIZ : วารสารราย 3 เดือน แจกฟรีส�าหรับสมาชิกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและผู้สนใจ 

เจ้าของ : สมาคมธรุกจิบ้านจดัสรร เลขที ่77/60 อาคารสนิสาธรทาวเวอร์ ช้ัน 16 E ถ.กรงุธนบรุ ีแขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600 
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ด�าเนินการจัดพิมพ์โดย : บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จ�ากัด โทร.0-2941-0155 โทรสาร 0-2579-7437 

 Q: นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจัดตั้งเพื่ออะไร การดำาเนินงานของ

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร?

 A: นิตบิคุคลหมูบ้่านจดัสรร เป็นรูปแบบของการจดัการหมูบ้่านอย่าง
หน่ึงท่ีหมู่บ้านจัดสรรสามารถเลือกจัดตั้งได้ตามความใน พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน 

พ.ศ. 2543 ในหมวดที่ 4 โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนทรพัย์สินที่เป็นสาธารณปูโภค

และพื้นที่ส่วนกลางจากผู้พัฒนาโครงการ (ผู้จัดสรรที่ดิน) และเพื่อทำาหน้าที่

การจัดการและดูแลรักษาสาธารณูปโภคและพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงการจัดให้

มบีริการสาธารณะหรือบริการส่วนกลางทีเ่ป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและสมาชิก

ของหมูบ้่าน โดยการขออนุญาตเพือ่จดทะเบยีนจดัตัง้นติบิคุคลหมู่บ้านจดัสรร

นี้ ต้องได้รับมติเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของเจ้าของบ้าน

 ผลจากการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้าน

	 l ผู้จัดสรรที่ดินโอนมอบสาธารณูปโภคส่วนกลางและเงินบำารุงรักษา

สาธารณูปโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นมา พร้อมกับพ้นภาระในการ

ดูแลรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลาง

 l เจ้าของบ้านทุกคนในหมู่บ้านมีสถานะเป็นสมาชิกหมู่บ้าน

 l	 การจัดการและดูแลรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลาง และการจัดให้มี

การบริการสาธารณะ

 l มข้ีอบงัคบัและข้อกำาหนดของหมู่บ้านเพือ่ให้สมาชิกหมูบ้่านถอืปฏบิตัิ

ตาม ครอบคลุมถึงการจัดเก็บค่าใช้สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

ระเบยีบการใช้สาธารณูปโภคส่วนกลาง ระเบยีบการอยูอ่าศยัและบทปรับต่างๆ

 

  l การจดัให้มคีณะกรรมการหมูบ้่านจดัสรร และมกีารจดัตัง้สำานักงาน

นิติบุคคลหมู่บ้านเพื่อดำาเนินการ

 l มกีารประชุมใหญ่สมาชิก เพือ่ร่วมกนักำากบักจิการและการอยูอ่าศยั

ร่วมกันในนิติบุคคลหมู่บ้าน โดยทั่วไปนิติบุคคลหมู่บ้านมีพันธกิจสำาคัญคือ 

การดแูลรักษาสภาพสาธารณูปโภคส่วนกลางให้คงสภาพทีด่แีละปลอดภยั และ

จดัให้มีบริการสาธารณะตามความจำาเป็นและเหมาะสมตามความต้องการของ

สมาชิก ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มงานหลัก ได้แก่ งานจัดการและดูแลรักษา

ทรัพย์ส่วนกลาง, งานภารกิจนิติบุคคลหมู่บ้าน และงานกิจกรรมสมาชิกและ

หมู่บ้าน และเป็นกลไกหลกัใน “การจดัการสาธารณูปโภคส่วนกลางและบริการ

ส่วนรวม การดูแลความเรียบร้อยและรักษาระเบียบ และดูแลกิจการและการ

ดำาเนินการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และคงรักษาหรือเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้แก่

นิติบุคคลฯ และสมาชิกหมู่บ้าน” ด้วยการประสานประโยชน์ตามความเห็น

ชอบของหมู่สมาชิกผ่านทางที่ประชุมใหญ่

 ทั้งน้ี นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการจัดต้ัง

องค์กรเพื่อจัดการและดูแลรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลางของหมู่บ้าน รวมถึง

การจัดให้มีการบริการหรือดำาเนินการที่จำาเป็นเท่าน้ัน แต่ละหมู่บ้านสามารถ

เลอืกรูปการจดัตัง้เป็นนิตบิคุคลตามกฎหมายอืน่กไ็ด้ ข้ึนอยูก่บัความพร้อมและ

ความเห็นชอบของเสียงส่วนใหญ่ของเจ้าของบ้าน H

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจัดตั้งเพื่ออะไร

ที่มา : นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์


