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สาส�นจากนายกสมาคมธุรกิจบ�านจัดสรร

 สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมฯ และท่านผู้มีเกียรติที่อ่านวารสารฉบับนี้ทุกท่าน

ในช่วงเวลา 8 เดือนแรกของปี 2558 ท่ีผ่านมานี้ สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์

ได้ประสบผลกระทบจากปจจัยภายนอกมากมายหลายประเภท อาทิเช่น ปญหาภัย

แล้งที่มีผลต่อปริมาณและราคาของพืชผลการเกษตร ซึ่งกระทบต่อรายได้เกษตรกร 

ท�าให้การหมุนเวียนของเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคชะลอตัวลง มีผลต่อการลดลงของ

ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาค นอกจากนั้นการลดลงของการส่งออกก็ส่ง

ผลต่อก�าลังซ้ือและความม่ันใจของผู้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์โดยรวมของทั้งประเทศ และ

ล่าสุดเม่ือเร็วๆ นี้ก็มีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจจะมีผล

กระทบต่อการท่องเท่ียว การลงทุนภายในประเทศและความเช่ือม่ันของผู้บริโภค ซึ่งก็

มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย์เช่นกัน ที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกก็คือ สถานการณ์

ทางเศรษฐกิจของจีนทั้งในตลาดหลักทรัพย์และอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลหยวน 

ซ่ึงสร้างความกังวลใจให้กับนักลงทุนทั้งโลก และตลาดหุ ้นท้ังในไทยและทั่วโลก

ซึ่งก็เช่นกันย่อมมีผลต่อการขาดความเชื่อมั่นของผู้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ที่ยังอยู่ในภาวะ

Wait & See ทางรฐับาลก็มีการเปลีย่นคณะรฐัมนตรแีละต�าแหน่งโดยเฉพาะทมีเศรษฐกจิ

ให้ดีขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 และปีหน้า

 ทางสมาคมฯ ก็มิได้นิ่งนอนใจและได้พยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

เพื่อแสวงหาแนวทางที่จะช่วยให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ สถาบันการเงินและ

สมาชิกสมาคมฯ ในการปรับตัวของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ด�ารงอยู่ได้ในภาวะ

ปจจุบันและอนาคต ทั้งในมิติของมหภาคที่เป็นภาพใหญ่และในมิติของแต่ละประเด็น

ปญหาที่แตกย่อยลงมา ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

โดยทางสมาคมฯ จะส่ือสารให้ท่านสมาชิกทราบเป็นระยะๆ จึงขอให้ท่านสมาชิก

สมาคมฯ โปรดติดตามและให้ความร่วมมือกับสมาคมฯ อย่างต่อเนื่องในแต่ละกิจกรรม

 สมาคมธรุกจิบ้านจดัสรรร่วมกบัอกี 2 สมาคม คอืสมาคมอาคารชดุไทยและสมาคม

อสงัหารมิทรพัย์ไทย จะจดังานมหกรรมบ้านและคอนโด ครัง้ที ่33 ในวนัที ่8-11 ตลุาคม 

2558 ขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นการช่วยสมาชิกของสมาคมฯ ในการ

ประชาสัมพันธ์และขายสินค้า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 เป็นการกระตุ้นตลาด

อสังหาริมทรัพย์ให้เกิดความคึกคัก จึงขอให้สมาชิกสมาคมฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรม

อย่างพร้อมเพรียงกัน

 สุดท้ายนี้ผมและคณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรก็ขอให้ความเชื่อมั่น

ต่อท่านสมาชกิสมาคมว่า เราจะช่วยกนัผลกัดนัให้ธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์โดยเฉพาะ

บ้านจัดสรรแข็งแกร่ง และสามารถฟนฝาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน

ต่อไปในปจจุบันและอนาคต



October-December  2015  y Housing Biz 3

บทความ

เจาะลึกปฏิรูปผังเมือง 5 ภูมิภาค
	 เมื่อวันท่ี	 13	 กรกฎาคม	 2558	 ท่ีผ่านมา	 สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธุรกิจบ้าน
จดัสรร	สมาคมอาคารชดุไทย	และสมาคมอสงัหารมิทรพัย์
ไทย	 จัดสัมมนาเรื่อง	 “ปฏิรูปผังเมือง	 5	 ภูมิภาค”	 เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการ
ขยายเมอืง	พร้อมหาทางออกส�าหรบัปัญหาอปุสรรคทีเ่กดิ
ขึ้นจากการวางผังเมือง	 ก่อนจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อ 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน	(กรอ.)	ต่อไป
	 คุณอธิป	พีชานนท์	นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	 
และประธานคณะกรรมการ	 สมาคมการค้ากลุ่มอสังหา- 
ริมทรัพย์	 ออกแบบและก่อสร้าง	 สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย	กล่าวว่า	สืบเนื่องจากสภาหอการค้าฯ	 เล็ง
เห็นถึงความส�าคัญของการจัดท�าการปฏิรูปผังเมือง	
เพราะมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศส่วนหนึ่งเกิด
จากการจัดท�าผงัเมอืงทีไ่ม่สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง
ด้านเศรษฐกิจและสภาพสังคม	 จึงได้มอบหมายให้คณะ
กรรมการรับไปด�าเนินการจัดสัมมนาปฏิรูปผังเมือง	 5	
ภูมิภาค	 ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการไปแล้วกว่า	 6	 เดือนใน
ทุกภาคของประเทศไทย	 หลังจากนั้นจะสรุปข้อมูลท้ัง 
ห้าภูมิภาคเพื่อประมวลผล	และเสนอต่อผู้บริหารสภาหอ
การค้าฯ	ก่อนจะน�าเสนอต่อไปยังหน่วยงานของภาครัฐที่
เกี่ยวข้องและรัฐบาล

	 ทั้งนี้จากการออกไปจัดสัมมนาในภูมิภาคที่ผ่านมา	เช่น	เชียงใหม่	อุดรธานี
และหาดใหญ่	พบว่ามีการตื่นตัวของผู้ที่มีส่วนร่วมค่อนข้างมาก	ซึ่งจะต่างกับการ
ด�าเนนิงานในสมยัก่อนทีจ่ะไม่ค่อยได้รบัความร่วมมอืจากประชาชนในภูมิภาคมาก
นัก	 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการให้ความรู้เรื่องผังเมืองยังไปไม่ค่อยทั่วถึงกลุ่มคนใน
ภูมิภาค	รวมถึงกลุ่มเจ้าของที่ดิน	นักธุรกิจและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	จึงท�าให้การ
จัดท�าผังเมืองที่ผ่านมามักจะไม่ค่อยได้รับข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน	ดังนั้นเมื่อมี
การประกาศผังเมืองออกมาใช้จึงไม่สอดคล้องกับการเติบโตของแต่ละพื้นที่	
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	 ส�าหรับปัญหาท่ีพบในการจัดสัมมนาภูมิภาคคือ	
ประเทศไทยยังขาดบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านผังเมืองใน
ระดับสูงโดยตรง	 แม้ว่าจะมีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ดูแลก็ตาม	 ขณะที่ในต่างประเทศจะมีหน่วยงานระดับ
กระทรวงหรอืระดบัเทยีบเท่าสภาพฒัน์เข้ามาดแูล	เพราะ
ต่างประเทศจะให้ความส�าคัญว่าผังเมืองคือแม่แบบ 
หรือมาสเตอร์แพลนของประเทศ	 ดังน้ันหากไม่มีการ
วางแม่แบบหรือมาสเตอร์แพลนให้สอดคล้องกับระบบ
สาธารณูปโภคและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศ	 ก็จะ
ประสบปัญหาเหมือนกับท่ีเกิดข้ึน	 ณ	 ตอนนี้	 ซึ่งบาง
คร้ังก็เกิดปัญหาน�้าท่วม	 น�้าแล้ง	 การขยายตัวของภาค
อุตสาหกรรมไปยังท้องถิ่นท่ีได้รับการต่อต้าน	 รวมถึง 
มีการขยายที่อยู ่อาศัยออกไปตั้งอยู ่ในพื้นที่ที่ระบบ
สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ
	 สิง่เหล่านีเ้กิดจากปัญหาในการมองภาพใหญ่ให้เป็น
ยทุธศาสตร์ของประเทศโดยรวม	ทีข่าดการบรูณาการของ
หลายๆ	ส่วนจากราชการและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางทิศทางที่ชัดเจนและในทิศทางเดียวกัน	
	 นอกจากน้ียังเกิดปัญหาการใช้งบประมาณไม่
สอดรับกับผังเมือง	 โดยแต่ละหน่วยงานจะมีอ�านาจและ 
งบประมาณของตนเอง	 ดังน้ันเมื่อมีการจัดวางผังเมือง
ขึ้นมาจะพบว่าเมืองถูกวาดภาพไปทิศทางหน่ึง	 แต่
ขณะที่ระบบสาธารณูปโภค	 ระบบคมนาคมขนส่งอยู ่
อีกทางหนึ่งจึงไม่สอดคล้องกัน	 รวมท้ังจังหวัดท่ีอยู่ใน 
กลุ่มเดียวกันหรือใกล้กันก็ไม่ได้มีการบูรณาการผังเมือง
ร่วมกัน	ท�าให้มีการใช้ผังเมืองที่ไม่สอดประสานกัน
	 ดังนั้นจึงควรมีการผลักดันให้มีการปรับปรุงข้อ
บังคับผังเมืองให้ทันสมัย	ซึ่งที่ผ่านมาผังเมืองของไทยจะ
มปัีญหาเร่ืองผงัเมอืงหมดอาย	ุและไม่สามารถท�าผงัเมอืง
ใหม่ออกมาประกาศใช้ได้ทัน	 ท�าให้เกิดสุญญากาศและ
ต้องใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นดูแลแทนจนเกิดปัญหาการใช้
ผังเมืองไม่ถูกต้อง	 ซึ่งล่าสุดก็ได้รับข่าวดีจากภาครัฐว่า 
นับจากนี้ไปผังเมืองจะไม่มีวันหมดอายุ	 แต่สามารถ
ทบทวนได้ทุกปี
	 คุณสมเกียรติ	 อนุราษฎร์	 รองประธานกรรมการ	
หอการค้าไทย	กล่าวว่า	การพัฒนาผงัเมอืงให้มปีระสทิธภิาพ 
และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่	 จ�าเป็นต้องมี
การบูรณาการและการพัฒนาพื้นท่ีในด้านระบบเมือง	
ชุมชน	 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 การใช้ระบบคมนาคม
ขนส่ง	โครงสร้างพื้นฐาน	เพื่อให้เกิดการสมดุลในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาตใิห้ได้ประโยชน์สงูสดุ	และพัฒนาพืน้ที่
ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ	
	 ที่ผ่านมาคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	 คือ	 สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย	 สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	 และสมาคมธนาคารร่วมกับอีก	 2	 องค์กร

ภาคเอกชน	 คือ	 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสภาธุรกิจ 
ตลาดทุนไทย	 ได้น�าเสนอปัญหาด้านผังเมืองเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนหรือ	กรอ.ไปแล้ว	2	ครั้ง	เมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	2557	และวัน
ที่	22	สิงหาคม	2557	โดยมีข้อเสนอที่เป็นสาระส�าคัญดังนี้	
	 1.ขอให้ทบทวนและเร่งรัดการประกาศกฎกระทรวง	 เพื่อบังคับใช้ผังเมือง 
ทั่วประเทศ	
	 2.ขอให้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วนในการวางและจดัท�าผงัเมอืงหรอื	Public	Clearing	ให้มีประสทิธภิาพ	ภายใต้ 
การบริการแบบเปิดเผยและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	 
	 3.ขอให้ทบทวนและปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการผังเมืองและ
คณะทีป่รกึษาผงัเมืองรวมระดบัจงัหวดั	โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าไปมส่ีวน
ร่วมมากขึ้น	
	 4.ขอให้จัดสรรงบประมาณในการใช้สร้างความรู้และความเข้าใจด้าน 
การวางและจัดท�าผังเมือง
	 5.ขอให้ศึกษาและก�าหนดนโยบายการเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นท่ีอย่าง
บูรณาการ	
	 โดยข้อเสนอดังกล่าวทั้ง	 5	 ข้อของภาคเอกชน	 หน่วยงานของภาครัฐที่
เกี่ยวข้องเห็นชอบและรับไปด�าเนินการตามมติของ	กรอ.

เจาะลึกผังเมืองกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
 คณุมณฑล	สดุประเสรฐิ		อธบิด	ีกรมโยธาธกิารและผังเมือง	กล่าวว่า	เร็วๆ	น้ี 
กรมโยธาธิการฯ	 ก�าลังด�าเนินการร่างผังเมืองฉบับแก้ไข	 โดยเฉพาะจะระบุให้
ผังเมืองไม่ก�าหนดวันหมดอายุในระหว่างที่ผังเมืองใหม่อยู่ระหว่างปรับปรุงยัง
ไม่แล้วเสร็จ	 เพ่ือให้แก้ไขวงจรการวางผังเมืองให้เดินหน้าไปได้	 ขณะเดียวกันก็
อยู่ระหว่างด�าเนินการแก้ไข	 พ.ร.บ.ผังเมืองท้ังฉบับ	 ระยะท่ี	 2	 ให้แตกต่างจาก	
พ.ร.บ.ผังเมือง	ฉบับที่	2518	โดยจะเน้นให้ผังเมืองไม่ได้ออกมาเพื่อบังคับใช้เพียง
อย่างเดียว	แต่จะต้องมีการชี้น�าให้ประชาชน	นักลงทุนสามารถปฏิบัติตามได้
	 ทัง้นีร้ฐับาลได้ก�าหนดยทุธศาสตร์เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาประเทศ	
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9	 ยุทธศาสตร์	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการฯ	 อยู่	 3	
ยุทธศาสตร์	 คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	 การสร้างความเช่ือมโยง
ระหว่างประเทศในภมูภิาคเพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ
และสังคม	 และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	 ส�าหรับภารกิจหลักของกรมโยธาธิการฯ	นั้นมีอยู่	4	
ด้าน	 คือการก�าหนดนโยบายและก�ากับการพัฒนาพื้นท่ี
ทุกระดับ	การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม	สร้างความ
สมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์	 ซึ่งก็ยอมรับว่า
กรมโยธาธิการฯ	ยังท�าหน้าที่ตรงนี้ได้ไม่สมบูรณ์		
	 โดยบทบาทหน้าทีข่องผงัเมอืงในประเทศไทยนัน้จะม	ี
3	ระดับ	คือผังนโยบาย	ประกอบด้วยผังประเทศ	ผังภาค	 
ผังอนุภาค	 โดยเฉพาะในส่วนของผังประเทศ	 ซึ่งเป็นการ
แปลงนโยบายของประเทศมาเป็นผัง	 ล่าสุดได้วางผัง
ใหม่เสร็จตั้งแต่ปี	 2555	 แต่ยังไม่ได้เข้าสู่การประชุมคณะ
กรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติ	 เพราะมีการเปลี่ยน
รัฐบาลใหม่มาโดยตลอด	 แต่คาดว่าในช่วงเดือนกันยายน-
ตลุาคมนีจ้ะมกีารประชมุคณะกรรมการได้	ส่วนผงัภาคม	ี6	
ภาคและผงัอนภุาคเป็นผงัควบคมุกลุม่จงัหวดัในแต่ละภาค
	 ส่วนผังเมืองรวมจังหวัด	ปัจจุบันประเทศไทยมี	76	
จังหวัดบวก	 กทม.อีก	 1	 ซึ่งมีผังเมืองรวมทั้งจังหวัดแล้ว	
รวมถึงสมุทรปราการ	นนทบุรี	ภูเก็ต	ส่วนที่เหลืออีก	73	
จังหวัด	 ขณะนี้ผังเมืองรวมจังหวัดได้ประกาศใช้ไปแล้ว	
25	 จังหวัด	 อยู่ระหว่างเตรียมประกาศอีก	 13	 จังหวัด	
และมีอีก	35	จังหวัดที่ถอนผังเมืองออกเพื่อปรับปรุงใหม่	 
เพราะมีการวางผังมาตั้งแต่ปี	 2547	 แต่ยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง	

	 ซ่ึงทีผ่่านมาผังเมืองรวมจงัหวดัได้รบัการร้องเรยีนมากทีส่ดุ	ขณะนีก้รมโยธาฯ
ก�าลังอยู่ระหว่างเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ยกเว้นพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่
เป็นพื้นที่ในโซนพื้นที่สีเขียว	 ซึ่งติดปัญหาในเรื่องของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ
อุตสาหกรรม	
	 ผังเมืองชมุชน	ขณะนีมี้ผังทีด่�าเนนิไปแล้ว	417	แห่ง	ประกาศเป็นกฎกระทรวง
แล้ว	195	แห่ง	ผังพื้นที่เปิดใหม่	222	แห่ง	ส่วนหนึ่งเป็นผังที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น
และผงัทีก่รมฯ	ด�าเนนิการเอง	ทัง้นีท้างกรมฯ	มแีนวคดิว่าใน	178	อ�าเภอทัว่ประเทศ 
น่าจะมีการประกาศใช้ผังเมืองรวมอ�าเภอด้วย	 ครบทุกอ�าเภอ	 เพราะพื้นที่แต่ละ
อ�าเภอก็เป็นชุมชน	
	 และผังปฎิบัติการ	 ปัจจุบันผังเฉพาะมีการก�าหนดไว้ใน	 พ.ร.บ.ผังเมือง
แล้ว	แต่ไม่สามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จสักแห่ง	เพราะจะต้องออกเป็น	พ.ร.บ. 
ทางกรมฯจึงมีแนวคิดจะเปล่ียนช่ือเป็นผังพื้นท่ีเฉพาะเหมือนกับมาสเตอร์แพลน
ในการพัฒนาพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของผังเมืองรวม	
	 ส่วนการจัดรูปท่ีดินเพื่อการพัฒนาประเทศด้วยการรวมแปลงที่ดินเข้า
ด้วยกัน	 และแบ่งแปลงที่ดินใหม่	 โดยแปลงที่ดินทุกแปลงจะต้องมีถนน	 ระบบ
สาธารณปูโภคเข้าถึง	และมีรปูแบบทีด่นิทีส่วยงาม	ช่วง	2	ปีทีผ่่านมา	กรมฯ	ได้ด�าเนิน
การสร้างถนนตามผังเมืองรวมโดยใช้วิธีการจัดรูปที่ดิน	 โดยปี	 2557	 ด�าเนินการ 
ไปแล้ว	 10	 จังหวัด	 และปี	 2558	 จ�านวน	 10	 จังหวัด	ตั้งเป้าจะด�าเนินการให้มี
จังหวัดละอย่างน้อย	1	โครงการ
 	 ผศ.อัศวิน	 พิชญโยธิน	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	 สมาคมการค้ากลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์	ออกแบบและก่อสร้าง	กล่าวว่า	กฎหมายผังเมืองรวม	กทม.ฉบับ
ที่ใช้ปัจจุบันนี้ใช้มาตั้งแต่วันที่	16	พฤษภาคม	2556	ซึ่งไม่เหมือนกับจังหวัดต่างๆ	
ทั่วประเทศไทย	 เพราะมีพื้นที่ที่สามารถก่อสร้างได้ถึง	 572	 โซน	 ซึ่งแต่ละโซน
สามารถก่อสร้างได้	1	เท่า	1	เท่าครึ่ง	แต่โดยรวมแล้วสร้างได้ไม่เกิน	5	เท่าอยู่ถึง	
65%	แสดงให้เห็นว่าที่ดินส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ	จะก่อสร้างได้ประมาณ	2-3	เท่า	
เพราะมมีาตรการเกีย่วกบัความกว้างของถนนตรอกซอยต่างๆ	เข้ามาเก่ียวข้องกบั 
การก่อสร้างด้วย	ท�าให้ท่ีดนิแปลงเดยีวกนัในกรงุเทพฯ	หากสร้างเป็นทีพั่กอาศัยแบบ
อาคารขนาดใหญ่	ความกว้างของถนน	16	เมตรกส็ามารถสร้างได้	แต่หากจะสร้าง

ผศ.อัศวิน	พิชญโยธิน	
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เป็นพาณชิยกรรม	อาคารส�านกังาน	ถนนในพืน้ทีเ่ดยีวกนั
ต้องกว้าง	30	 เมตร	ดังนั้นคนที่ซื้อที่ดินต้องตัดสินใจให้
ดีว่าจะน�าที่ดินแปลงนั้นไปสร้างเป็นอาคารประเภทใด	
		 ยกตัวอย่าง	ผังเมืองโซนสีเหลืองซึ่งมีอยู่	4	บริเวณ	
หากเป็นโซน	ย.3	ย่านถนนรามอนิทรา	พหลโยธนิ	ไปจนถงึ
ถนนสายไหม	ล�าลูกกา	ซึ่งก�าหนดให้ก่อสร้างพื้นที่ได้ไม่
เกนิ	2	เท่าครึง่	แต่หากจะก่อสร้างเป็นหอพกั	คอนโดมเินียม	
พื้นที่ใช้สอยประมาณ	1,000	ตารางเมตร	ขนาด	2-3	ชั้น	
ถนนในซอยต้องกว้าง	 30	 เมตร	 ซึ่งจนถึงวันน้ีก็ยังไม่มี
การปรับปรุง	 ท�าให้ไม่สามารถก่อสร้างอาคารสูงได้
	 ส่วนพืน้ทีใ่นโซน	ย.1	และ	ย.2	จะอยู่ในย่านชานเมอืง
ฝั่งตะวันออก-ตะวันตก	 ก�าหนดให้บ้านแฝดต้องมีเนื้อที่	
50	 ตารางวา	 จากปกติท่ีบ้านแฝดจะมีเน้ือที่ประมาณ	
35	 ตารางวา	 และห้ามก่อสร้างคอนโดมิเนียมเกิน	
9,999	ตารางเมตร	หากจะท�าถนนในโครงการต้องกว้าง
เกิน	16	เมตร	
	 ส่วนพ้ืนที่ในโซน	 ย.1	 ฝั่งตะวันออกและตะวัน-
ตกของกรุงเทพฯ	ก�าหนดให้บ้านเดี่ยวต้องมีเนื้อที่	100	
ตารางวา	บ้านแฝดเนื้อที่	50	ตารางวา	และทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่	 30	 ตารางวา	 ท�าให้คนที่คิดจะซื้อบ้านอยู่อาศัย
ในย่านตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพฯ	 ต้องซื้อ
บ้านในราคาแพง	 เพราะขนาดที่ดินของบ้านเป็น
แปลงใหญ่
	 สะท้อนให้เห็นว่าผังเมืองท่ีประกาศออกมาใช้ไม่
สะท้อนกับสภาพความเป็นอยู่ท่ีแท้จริงของประชาชน
ระดับกลางและล่าง	 ท�าให้คนระดับนี้ที่ก�าลังจะหา
ทีพ่กัอาศยัอยูใ่นย่านชานเมอืงไม่มทีีอ่ยูอ่าศยั	เพราะไม่มี
ผู้ประกอบการสร้างบ้านตามที่ต้องการให้
	 ขณะที่ถนนในซอยขนาด	 6	 เมตรในย่านกลาง
เมืองของกรุงเทพฯ	 ที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าในรัศมีจาก
ชานชาลา	500	เมตร	สามารถก่อสร้างอาคารเกิน	9,999	
ตารางเมตรได้	 แต่คนส่วนใหญ่ซื้อไม่ได้เพราะราคาขาย
แพง	ตารางเมตรละ	100,000-200,000	บาท	
	 นอกจากนี้การจัดแบ่งพ้ืนที่ระหว่างกรุงเทพฯ	 กับ
จังหวัดปริมณฑลก็ไม่มีการจัดแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจน	 เช่น	
ถนนแจ้งวัฒนะไปย่านศูนย์ราชการจนถึงคลองประปา	
หากข้ามไปก็เป็นเขตจังหวัดนนทบุรี	ท�าให้พื้นที่ฝั่งคลอง
ประปาย่านตะวันตกเป็นจังหวัดนนทบุรี	 ส่วนฝั่งตะวัน-
ออกเป็นเขตกรุงเทพฯ	ซึ่งอยู่โซนสีส้ม	ย.5	ก่อสร้างได้	4	
เท่า	แต่หากข้ามคลองประปาไปเข้าเขตจังหวัดนนทบุรีก็
ก่อสร้างได้	 4	 เท่าเช่นกัน	 แต่ราคาที่ดินถูกกว่า	 ท�าให้ผู้
ประกอบการที่ก่อสร้างคอนโดฯ	และบ้านจัดสรรย่านนั้น
ข้ามฝ่ังไปท�าในจังหวดันนทบรุเีกือบทัง้หมด	เท่ากบัว่าเป็น
การขับไล่ประชาชนที่อยู่ย่านชานเมืองของกรุงเทพฯ	 ให้
ไปอยู่ฝั่งปริมณฑลมากขึ้น

	 อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัจจุบันจะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าให้วิ่งออกไปสู่ย่าน
ชานเมืองมากขึ้น	 แต่ในทางกลับกันกฎหมายผังเมืองท่ีประกาศใช้กลับไม่
สอดคล้องกับนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดรถไฟฟ้าชานเมือง	 เพราะมีข้อก�าหนดว่า
ในรัศมี	500	เมตรจากขอบชานชาลาสถานีรถไฟฟ้า	สามารถก่อสร้างอาคารเกิน	
10,000	 ตารางเมตรได้	 แต่ต้องเป็นสถานีและเส้นทางที่เปิดให้บริการแล้วเท่านั้น	
เท่ากับว่าไม่สามารถก่อสร้างที่อยู่อาศัยไว้ล่วงหน้าได้ในย่านนั้น
	 ดงันัน้จงึควรมกีารออกแบบผงัเมอืงร่วมกนัระหว่างกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	
เพือ่สามารถแชร์ข้อมลูให้ไปในทศิทางเดยีวกนั	ซ่ึงล่าสดุทางกรมโยธาธกิารฯ	กไ็ด้
มีแนวคิดที่จะออกแบบผังเมืองของกรุงเทพฯ	และปริมณฑลในปี	ค.ศ.2600	หรือ
อีก	45	ปีข้างหน้าว่าควรจะเป็นพื้นที่	6	จังหวัดร่วมกัน	คือ	นครปฐม	สมุทรสาคร	
สมุทรปราการ	นนทบุรี	ปทุมธานี	แต่ว่าสิ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้คือ	ผังเมือง
ก�าลังจะหมดอายุอีกไม่เกิน	 5	 ปีข้างหน้า	 และหากยังไม่มีผังเมืองฉบับใหม่
ออกมาใช้ก็คงจะต่ออายุออกไปอีก	2	ปี	ครั้งละ	1	ปี

การพัฒนาผังกรุงเทพฯ และปริมณฑล
	 คุณประเสริฐ	 แต่ดุลยสาธิต	 นายกสมาคมอาคารชุดไทย	 กล่าวว่า	 จาก
ตัวเลขบ้านเดี่ยวช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า	 20,000	 ล้านบาท	 มีการ
เปิดตัวที่อยู่นอกระบบรางเกือบทั้งหมด	โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวราคา	2-5	ล้านบาท
จะหลุดวงโคจรของระบบรางทั้งหมด	 ท�าให้คนซื้อบ้านในระดับนี้ต้องมีรถยนต์
ด้วยเพื่อใช้ในการเดินทางไปท�างาน	ส่งลูกเรียนหนังสือ	ส่วนบ้านเดี่ยวระดับราคา	
7-10	 ล้านบาทจึงจะอยู่ใกล้ระบบราง	 ส่วนสินค้าทาวน์เฮ้าส์ซ่ึงมีมูลค่า	 14,000	
กว่าล้าน	 ระดับราคาต�่ากว่า	 3	 ล้านบาทจะไม่อยู่ในพื้นที่บริการของระบบราง
		 ขณะท่ีสินค้ากลุ่มคอนโดมิเนียมท่ีอยู่ใกล้ระบบรางมากที่สุด	 แต่ปัจจุบัน
ราคาห้องชุดขนาด	 30	 ตารางเมตรในย่านสุขุมวิทตอนต้นราคาตารางเมตร
ละ	 250,000	 บาท	 หรือราคาเริ่มต้นประมาณ	 7	 ล้านบาท	 ถ้าต้องการซ้ือ

ขนาดพื้นที่อาคาร	 บริเวณ	 อาคารพักอาศัย	 พาณิชยกรรม	 สํานักงาน

A		1.000-1.000	ม2	 ย.1	 ห้ามสร้าง	 ห้ามสร้าง	 ห้ามสร้าง

	 ย.2	 ห้ามสร้าง	 ห้ามสร้าง	 ห้ามสร้าง

	 ย.3	 30.00	 ห้ามสร้าง	 ห้ามสร้าง

	 ย.4	 6.00	 16.00	 ห้ามสร้าง

	 ย.5	 6.00	 6.00	 ห้ามสร้าง

	 ย.6	 6.00	 6.00	 16.00

	 ย.7	 6.00	 6.00	 16.00

	 ย.8	 6.00	 6.00	 12.00

B		2.000-4.999	ม2	 ย.1	 ห้ามสร้าง	 ห้ามสร้าง	 ห้ามสร้าง

	 ย.2	 ห้ามสร้าง	 ห้ามสร้าง	 ห้ามสร้าง

	 ย.3	 30.00	 ห้ามสร้าง	 ห้ามสร้าง

	 ย.4	 10.00	 ห้ามสร้าง	 ห้ามสร้าง

	 ย.5	 6.00	 16.00	 ห้ามสร้าง

	 ย.6	 6.00	 6.00	 30.00

	 ย.7	 6.00	 6.00	 16.00

	 ย.8	 6.00	 6.00	 16.00

	 ย.2	 ห้ามสร้าง	 ห้ามสร้าง	 ห้ามสร้าง

	 ย.3	 30.00	 ห้ามสร้าง	 ห้ามสร้าง

	 ย.4	 6.00	 16.00	 ห้ามสร้าง

	 ย.5	 6.00	 6.00	 ห้ามสร้าง

	 ย.6	 6.00	 6.00	 16.00

	 ย.7	 6.00	 6.00	 16.00

	 ย.8	 6.00	 6.00	 12.00

	 ย.2	 ห้ามสร้าง	 ห้ามสร้าง	 ห้ามสร้าง

	 ย.3	 30.00	 ห้ามสร้าง	 ห้ามสร้าง

	 ย.4	 10.00	 ห้ามสร้าง	 ห้ามสร้าง

	 ย.5	 6.00	 16.00	 ห้ามสร้าง

	 ย.6	 6.00	 6.00	 30.00

	 ย.7	 6.00	 6.00	 16.00

	 ย.8	 6.00	 6.00	 16.00

ความกว�างของเขตทางสําหรับอาคารประเภทต�างๆ
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ห้องชุดระดับราคา	 2	 ล้านบาทก็ต้องออกไปซื้อย่าน
รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินย ่านจรัญสนิทวงศ์	 หรือสาย 
สีม่วงฝั่งข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	
	 ทั้งนี้ส่ิงท่ีต้องการให้มีในผังเมืองคือ	 การใช้พื้นที่	
FAR	 และ	 OSR	 ให้เหมาะสม	 โดยเฉพาะการปรับให้
พัฒนาเป็นตึกไฮไรส์ได้มากขึ้น	 เพราะพื้นที่กรุงเทพฯ	
จะเป็นพื้นท่ีต้นแบบ	 (Prototype)	 ของต่างจังหวัด	 ซึ่ง
ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯ	 แตกต่างจากพื้นที่ในต่างจังหวัด
ตรงท่ีกรุงเทพฯ	 มีระบบรางแล้ว	 ดังน้ันจึงต้องออกแบบ
ผังเมืองให้สอดคล้องกับระบบราง	 และใช้พ้ืนที่ในซอย
ในเมืองให้หนาแน่นและใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน	 รวมถึง
ควรค�านึงถึงกลุ่มคนระดับกลาง-ล่างให้มากข้ึน	 เช่น	
ระบบรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีชมพูท่ีวิ่งให้บริการ
ไปถึงย่านมีนบุรี	 แต่ปัจจุบันพ้ืนท่ีย่านมีนบุรีอยู่ในโซน 
สีเขียวและสีเขียวตาราง	 ซึ่งไม่สามารถสร้างบ้านเดี่ยว	 
ทาวน์เฮ้าส์ในย่านนี้ได้

การพฒันาผงัเมอืงภาคตะวนัออกและผงัจงัหวดั
 คุณปรัชญา	 สมะลาภา	 ประธาน	 คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก	 กล่าวว่า	 ในทุก
พื้นที่ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในประเทศไทยมักจะ
ประสบปัญหาด้านผังเมืองรวมอยู่ตลอดเวลา	 เช่นเดียว
กับผังเมืองรวมจังหวัดระยองซึ่งเป็นผังเมืองที่มีการ 
เตรียมการก่อนการพฒันาอสีเทร์ินซบีอร์ด	ถอืเป็นผงัเมอืง
ผังแรกของประเทศไทยแต่ยังคงมีปัญหาความวุ่นวายมา
จนถึงวันนี้	 โดยผังเมืองที่มีปัญหามากที่สุดคือ	 ผังเมือง
รวมอตุสาหกรรมและชมุชนมาบตาพดุ	ซึง่เป็นโซนท่ีมข้ีอ
ขัดแย้งมากที่สุดและเป็นโซนที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
	 การวางผังเมืองควรมีการพิจารณาเร่ืองการรอน
สิทธิของประชาชนมาใช้ในการเขียนข้อก�าหนดในการ
วางผังเมือง	รวมถึงประโยชน์การใช้ที่ดิน	นอกจากนี้ควร
มีการย้ายสังกัดของหน่วยงานด้านผังเมืองให้ไปขึ้นตรง
กบัส�านกันายกรฐัมนตรหีรอืสภาพฒัน์แทน	เพราะหน่วย- 
งานท่ีสังกัดอยู่ในปัจจุบันคือกรมโยธาธิการและผังเมือง
เล็กเกินไป	ท�าให้ไม่มีอ�านาจหรือบทบาทในการท�างาน

การพัฒนาผังภาคกลางและผังจังหวัด
	 ว่าที่ร ้อยตรีจิตร์	 ศิรธรานนท์	 ประธาน	 คณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกจิพืน้ทีภ่าคกลาง	กล่าวว่า	ปัญหา
ผังเมืองหลายฉบับที่ประกาศออกมาใช้ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงและหมดอายุไปก็เยอะ	 ขณะท่ีผังเมืองท่ีมี
การประกาศใช้ก็มีหลากหลายรูปแบบท้ังผังประเทศ	 ผัง
ภาคและผงัจงัหวดั	ซึง่เรยีกว่าผงันโยบายสามารถเปลีย่น
สโีซนได้ตลอดเวลาเพราะไม่ใช่กฎหมาย	และแทบจะไม่มี
ผลในการบงัคบัใช้	ส่วนกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ได้มอียู	่2	ฉบบั	

คือ	ผังเมืองรวมซึ่งจะออกมาในรูปแบบของกฎกระทรวง	มีอายุ	5	บวก	1	บวก	1	
คือ	5	ปีบังคับใช้	ถ้าไม่มีการแก้ไขก็ออกต่อไปได้อีก	1	ปีและอีก	1	ปี	หากพ้น	7	
ปีไปแล้วยงัไม่มกีารแก้ไขถือว่าหมดอ�านาจทางด้านกฎหมาย	โดยจะท�าเฉพาะจดุ	
เช่น	ท�าเฉพาะอ�าเภอหรือจังหวัด	ซึ่งปัจจุบันมี	5	จังหวัดเท่านั้นที่มีการใช้ผังเมือง
รวม	โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเพิ่งประกาศใช้ผังเมืองรวมเมื่อปี	2535	หลังจาก
ที่กฎหมายผังเมืองมีการประกาศใช้มาตั้งแต่ปี	2495	ส่วนกฎหมายฉบับที่	 2	คือ
ผังเมืองเฉพาะ	ซึ่งนับตั้งแต่ปี	2495	มาจนถึงวันนี้ยังไม่เคยมีผังเมืองเฉพาะที่ออก
เป็นพระราชบัญญัติออกมาใช้
	 คุณเกรียงไกร	ด่านชัยวิจิตร	ประธาน	หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กล่าวว่า	 จังหวัดอยุธยาเป็นพื้นท่ีราบลุ่มต�่าท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาน�้าท่วม
มาโดยตลอดในช่วงปี	2551-2554	โดยเฉพาะปี	2554	ถือว่าน�้าท่วมหนักสุดก่อให้
เกดิผลกระทบเป็นวงกว้าง	ล่าสดุกรมโยธาธกิารฯ	ได้ก�าหนดให้จงัหวัดอยธุยาเป็น
เมืองน�าร่องในการด�าเนนิการจดัท�ามาตรการด้านผังเมืองเพือ่ป้องกนัและบรรเทา
ปัญหาอทุกภยั	โดยมเีป้าหมายทีจ่ะใช้ผงัเมอืงในการป้องกนัปัญหาอทุกภยั	เพราะ
พื้นที่	18%	ของจังหวัดเป็นพื้นที่ทุ่งรับน�้าท�าให้เกิดน�้าท่วมบ่อย

ร่างฝังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แนวแก้มลิง
	 ก�ำหนดพื้นที่	280,000	ไร่	(พื้นที่สีฟ้ำ)	คิดเป็นร้อยละ	18	ของจังหวัด	ให้เป็นทุ่งรับน�้ำ	ซึ่งควำมสูง
ของน�ำ้ทีจ่ะท่วมพืน้ที	่และระยะเวลำกำรท่วมพืน้ทียั่งไม่มคีวำมชดัเจน	(ก�ำหนดควำมสงูอำคำรไม่เกนิ	9-12	
เมตรในบำงพื้นที่)

	 ส่วนพืน้ทีร่มิแม่น�า้เจ้าพระยา-ป่าสกั	แม่น�า้น้อย	ลพบรุ	ีจากรมิตลิง่ข้างละ	200	
เมตรก�าหนดเขตทีด่นิให้เป็นพืน้ท่ีโล่งเพือ่นนัทนาการ	ห้ามสร้างโรงแรม	ร้านอาหาร
ที่มีดนตรี	หอพัก	และคอนโดมิเนียม	สามารถสร้างได้เฉพาะบ้านเดี่ยว	2	ชั้นสูง 
ไม่เกิน	12	เมตร	
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สถิติ : เครื่องชี้การลงทุนของภาคเอกชน

	 (หน่วย	:	ล้านบาทหรือระบุ)	 ก.ค.	2558	 มิ.ย.	2558		 พ.ค.	2558		 เม.ย.	2558		 มี.ค.	2558	 ก.พ.	2558	

1	 ปริมาณการจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ	(พันเมตริกตัน)	 2,742.24	 2,908.96	 2,894.19	 2,720.23	 3,254.27	 2,884.39

2	 ปริมาณการจ�าหน่ายคอนกรีตในประเทศ	(ลูกบาศก์เมตร)	 1,282,577.20	 1,281,248.15	 1,296,451.65	 949,393.35	 1,362,319.25	 1,226,625.78

3	 ปริมาณการจ�าหน่ายกระเบื้องในประเทศ	(ตัน)	 153,005.71	 167,084.58	 178,951.30	 158,346.03	 205,521.26	 170,636.90

4	 ปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในประเทศ	(คัน)	 38,634.00	 38,943.00	 33,579.00	 30,588.00	 43,977.00	 38,523.00

5	 ปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์นั่งในประเทศ	(คัน)	 22,229.00	 21,274.00	 23,160.00	 23,470.00	 30,140.00	 25,425.00

6	 ปริมาณการจ�าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในประเทศ	ณ	ราคาคงที่ปี	2553	(ล้านบาท)	 ....	 81,055.68	 84,504.59	 74,569.76	 87,310.15	 77,649.65

7	 การน�าเข้าสินค้าทุน	ณ	ราคาคงที่ปี	2553	(ล้านดอลลาร์	สรอ.)	1/	 3,944.51	 3,932.62	 3,738.04	 3,858.74	 3,690.90	 3,783.04

8	 พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างนอกเขตเทศบาล	(พันตารางเมตร)	 ....	 3,437.35	 3,478.54	 3,345.39	 3,812.25	 3,627.25

9	 พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล	(พันตารางเมตร)	 		 		 		 		 		 	

10	 			รวมทั้งประเทศ	 1,896.25	 1,724.35	 1,632.54	 1,754.80	 1,751.89	 1,606.04

11	 						ที่อยู่อาศัย	 1,292.22	 1,216.76	 1,116.35	 1,059.82	 1,152.20	 1,157.15

12	 						พาณิชยกรรม	 356.69	 308.56	 251.93	 479.69	 318.59	 315.50

13	 						อุตสาหกรรมและอื่นๆ	 247.34	 199.03	 264.26	 215.29	 281.09	 133.39

14	 			เฉพาะเขตกรุงเทพฯ	 1,110.30	 964.76	 1,117.76	 890.30	 1,029.98	 945.29

15	 			ภาคกลาง	(ไม่รวมกรุงเทพฯ)	 346.37	 347.49	 153.62	 270.04	 268.73	 186.30

16	 			ภาคอื่นๆ	 439.58	 412.10	 361.15	 594.46	 453.18	 474.45

17	 โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม	 		 		 		 		 		 	

18	 			กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 		 		 		 		 		 	

19	 						จ�านวนโรงงาน	 59.00	 62.00	 52.00	 43.00	 52.00	 40.00

20	 						เงินลงทุน	 20,802.32	 11,486.99	 9,801.07	 59,368.58	 11,763.44	 14,231.42

21	 			อุตสาหกรรมจังหวัด	 		 		 		 		 		 	

22	 						จ�านวนโรงงาน	 335.00	 249.00	 295.00	 290.00	 278.00	 242.00

23	 						เงินลงทุน	 14,997.60	 12,423.80	 8,965.82	 8,812.02	 9,960.30	 6,249.78

24	 			ส่วนปกครองท้องถิ่น	 		 		 		 		 		 	

25	 						จ�านวนโรงงาน	 15.00	 21.00	 24.00	 16.00	 27.00	 20.00

26	 						เงินลงทุน	 216.98	 514.79	 147.68	 58.68	 170.48	 138.26

27	 เงินทุนจดทะเบียนธุรกิจที่กระทรวงพาณิชย์	 		 		 		 		 		 	

28	 			ตั้งใหม่	2/	 20,277.26	 11,905.40	 17,532.18	 14,822.02	 16,092.32	 14,815.72

29	 			เพิ่มทุน	 36,820.69	 139,317.38	 68,695.93	 105,380.09	 76,953.79	 355,451.09

30	 			ลดทุน	 201,521.59	 121,951.80	 115,595.76	 79,072.81	 324,343.04	 8,802.94

31	 			นิติบุคคล	เลิก	(ราย)	 1,504.00	 1,322.00	 977.00	 925.00	 1,181.00	 1,113.00

32	 การส่งเสริมลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 		 		 		 		 		 	

33	 			จ�านวนกิจการที่ขอรับการส่งเสริมสุทธิ	 ....	 ....	 ....	 ....	 ....	 ....

34	 						เงินลงทุน	(พันล้านบาท)	 ....	 ....	 ....	 ....	 ....	 ....

35	 			จ�านวนกิจการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม	 ....	 ....	 ....	 ....	 ....	

36	 						เงินลงทุน	(พันล้านบาท)	 ....	 ....	 ....	 ....	 ....	 ....

37	 			จ�านวนกิจการที่ได้รับบัตรส่งเสริม	 ....	 ....	 ....	 ....	 ....	 ....

38	 						เงินลงทุน	(พันล้านบาท)	 ....	 ....	 ....	 ....	 ....	 ....

39	 			จ�านวนกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุนเปิดด�าเนินการ	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.

40	 						เงินลงทุน	(พันล้านบาท)	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 n.a.
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สถิติ : เครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

	 (หน่วย	:	ตามระบุ)	 	มิ.ย.	2558	p	 พ.ค.	2558	p	 เม.ย.	2558	p	 มี.ค.	2558	p	 ก.พ.	2558	p	 ม.ค.	2558	p

ที่มา :  
1.ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม
2.สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย
3.กรมศลุกำกร กระทรวงกำรคลงั
4.ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำติ
5.กรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลงั
6.กรมโรงงำนอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม
7.กรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณชิย์
8.ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ กระทรวงอตุสำหกรรม 
9.ธนำคำรแห่งประเทศไทย
10.ส�ำนกังำนเขตและส�ำนกักำรโยธำ กทม. เทศบำลเมอืง 
เทศบำลนครทั่วประเทศและเมอืงพทัยำ 
  

1	 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	(ล้านบาท)	1/	 1,590.70	 1,357.78	 1,383.73	 1,487.44	 1,200.75	 1,218.91

2	 			ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมร้อยละ	2	2/	 1,590.70	 1,357.78	 1,383.73	 1,487.44	 1,200.75	 1,218.91

3	 			ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมร้อยละ	0.01	3/	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00

4	 มูลค่าการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งประเทศ	(ล้านบาท)	4/	 79,534.81	 67,888.79	 69,186.34	 74,372.07	 60,037.62	 60,945.66

5	 			ภาคกลาง	 50,969.40	 42,673.40	 44,317.08	 47,128.34	 35,356.13	 35,123.85

6	 			ภาคตะวันออก	 7,692.25	 7,961.79	 7,472.67	 6,290.89	 7,991.47	 7,623.47

7	 			ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ	 7,067.66	 6,309.15	 5,994.67	 7,035.12	 5,860.20	 6,097.99

8	 			ภาคเหนือ	 7,327.05	 5,751.61	 6,015.63	 7,284.16	 5,402.81	 5,710.09

9	 			ภาคใต้	 6,478.45	 5,192.84	 5,386.29	 6,633.56	 5,427.01	 6,390.25

10	 การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งประเทศ	(หน่วย)	5/	 8,434.00	 3,303.00	 5,960.00	 10,917.00	 5,987.00	 6,921.00

11	 			เพื่อที่อยู่อาศัย	 7,571.00	 2,711.00	 5,263.00	 9,563.00	 5,237.00	 6,561.00

12	 			เพื่อการพาณิชยกรรม	 461.00	 407.00	 299.00	 1,075.00	 339.00	 148.00

13	 			ที่ดินเปล่า	 402.00	 185.00	 398.00	 279.00	 411.00	 212.00

14	 			อื่นๆ		 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00

15	 การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งประเทศ	(หน่วย)	 8,434.00	 3,303.00	 5,960.00	 10,917.00	 5,987.00	 6,921.00

16	 			กรุงเทพมหานคร	 2,039.00	 725.00	 512.00	 3,411.00	 1,062.00	 893.00

17	 			จังหวัดอื่นๆ	 6,395.00	 2,578.00	 5,448.00	 7,506.00	 4,925.00	 6,028.00

18	 พื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตในเขตเทศบาล	(พันตารางเมตร)	6/	 1,724.35	 1,632.54	 1,754.80	 1,751.89	 1,606.04	 1,432.97

19	 			กรุงเทพมหานคร	 964.76	 1,117.76	 890.30	 1,029.98	 945.29	 835.50

20	 						ส�านักงานเขตใน	กทม.	 830.47	 701.14	 658.88	 1,010.39	 512.75	 484.40

21	 						แบบ	อ.1	 0.00	 0.00	 0.23	 19.59	 4.25	 0.00

22	 						แบบ	39	ทวิ	 134.29	 416.62	 231.20	 0.00	 428.29	 351.09

23	 			จังหวัดอื่นๆ	 759.59	 514.77	 864.50	 721.91	 660.75	 597.47

24	 การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศ	(หน่วย)	 6,768.00	 8,409.00	 2,779.00	 15,614.00	 5,707.00	 9,730.00

25	 			กรุงเทพมหานคร	 3,482.00	 1,618.00	 459.00	 4,089.00	 2,059.00	 3,128.00

26	 			จังหวัดอื่นๆ	 3,286.00	 6,791.00	 2,320.00	 11,525.00	 3,648.00	 6,602.00

27	 ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	(หน่วย)	 6,657.00	 10,778.00	 9,340.00	 5,913.00	 13,317.00	 5,631.00

28	 			บ้านจัดสรร	 2,949.00	 2,571.00	 2,782.00	 3,293.00	 2,331.00	 3,273.00

29	 			แฟลตและอาคารชุด	7/	 1,538.00	 6,382.00	 4,617.00	 535.00	 9,088.00	 464.00

30	 			ปลูกสร้างเอง	 2,170.00	 1,825.00	 1,941.00	 2,085.00	 1,898.00	 1,894.00

31	 สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์	(ล้านบาท)	8/	 2,368,037.64	 2,351,294.06	 2,327,239.01	 2,299,521.91	 2,275,408.72	 2,263,075.18

32	 			สินเชื่อผู้ประกอบการ	 604,928.11	 608,723.54	 598,317.59	 583,509.42	 575,793.80	 574,031.55

33	 			สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล	 1,763,109.52	 1,742,570.52	 1,728,921.42	 1,716,012.49	 1,699,614.93	 1,689,043.63

บทสรุป

	 ภาวะธุรกิจในไตรมาสที่	 3	 ปี	 2558	มีแนว-

โน้มทรงตัวจากความกงัวลต่อภาวะเศรษฐกจิ	โดย

เฉพาะการส่งออก	 สินค้าที่คาดว่าจะยังซบเซา	

เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจคู่ค้ามีความ

เสี่ยงท่ีจะฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด	 ส่งผลให้การลงทุน

ภาคเอกชนมแีนวโน้มทรงตวัตามอุปสงค์ท้ังในและ

ต่างประเทศที่อ่อนแอ	ด้านภาคอสังหาริมทรัพย์มี

แนวโน้มทยอยปรบัตวัดีขึน้โดยเฉพาะตลาดระดบั

กลางและระดับบนท่ีมีก�าลังซื้อในเกณฑ์ดี	 โดย 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มองว่าอปุสงค์ของอาคารชดุ 

ในกลุ ่มตลาดบนยังขยายตัวได้ค่อนข้างดีโดย

เฉพาะในท�าเลที่มีศักยภาพ	 และความต้องการ

ที่อยู่อาศัยแนวราบยังคงมีอยู่	 ทั้งนี้ส่วนใหญ่ท่ี

ประเมินว่าภาวะการบริโภคจะกลับมาฟื้นตัวได้

ปกติในปี	 2559	 จากเดิมที่คาดว่าอาจฟื้นตัวได้

ทันภายในปี	2558	และคาดหวังต่อการขับเคลื่อน

นโยบายภาครัฐ	ซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์หลักที่จะน�า

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป	

หมายเหตุ :     
1/ ไม่รวมกำรน�ำเข้ำเครื่องบนิ เรอื หวัจกัรและแท่นขดุที่เป็นของรฐับำล
และเช่ำของเอกชน
2/ ตั้งแต่เดอืนมกรำคม 2555 เป็นต้นไป รวมทนุจดทะเบยีนบรษิทัมหำชน จ�ำกดั  
    

ที่มา :       
1.กรมที่ดนิ กระทรวงมหำดไทย 2.ส�ำนกังำนเขตในกทม.และเทศบำลในต่ำงจงัหวดั 3.ศูนย์ข้อมูลอสงัหำรมิทรพัย์ 4.ธนำคำรแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ :
1/ ค่ำธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมเกี่ยวกบัอสงัหำรมิทรพัย์เป็นข้อมูลที่จดัเกบ็โดยกรมที่ดนิ ในที่นี้ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) คดิเฉพำะธรุกรรมประเภทขำยและขำยฝำกเท่ำนั้น ไม่
รวมกำรแลกเปลี่ยน กำรให้ มรดก จดจ�ำนอง กำรโอนช�ำระหนี้ กำรเช่ำ และอื่นๆ ซึ่งไม่ได้สะท้อนธรุกรรมกำรซื้อขำยจรงิของอสงัหำรมิทรพัย์
2/ ค่ำธรรมเนยีมฯ เกี่ยวกบัอสงัหำรมิทรพัย์ ตำมประมวลกฎหมำยที่ดนิเป็นไปตำมกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตั ิให้ใช้ประมวลกฎหมำยที่ดนิ พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๒(๗)ให้เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนยีมฯ ในอตัรำร้อยละ 2 
3/ ค่ำธรรมเนยีมฯ เกี่ยวกบัอสงัหำรมิทรพัย์ ซึ่งเรยีกเกบ็เป็นกรณพีเิศษในอตัรำร้อยละ 0.01 ส�ำหรบักรณกีำรปรบัปรงุโครงสร้ำงหนี้และกรณกีำรด�ำเนนิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลม้ละลำยตำมหลกัเกณฑ์
ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด (ส�ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรลดค่ำธรรมเนียมฯ นอกเหนือจำกกรณีที่กล่ำว ตลอดจนกำรขยำยระยะเวลำสิ้นสุดในแต่ละกรณี โปรดติดต่อกรมที่ดิน หรือ 
 www.dol.go.th) อนึ่ง กำรลดค่ำธรรมเนยีมฯ จำกร้อยละ 2 เหลอืร้อยละ 0.01 นี้ เริ่มมผีลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 28 พฤศจกิำยน 2541 เป็นต้นมำ แต่เนื่องจำกข้อจ�ำกัดในกำรจดัเกบ็ข้อมูลของกรมที่ดนิ ท�ำให้
ได้ข้อมูลย้อนหลงัในช่วงปี 2542–2545 เป็นข้อมูลรำยปีเท่ำนั้น ดงันั้น ธปท.จงึได้ประมำณกำรข้อมูลรำยเดอืนโดยใช้สดัส่วนกำรกระจำยตวัของค่ำธรรมเนยีมฯ รวมในแต่ละเดอืน กรมที่ดนิได้มกีำรจดัเกบ็
ข้อมูลค่ำธรรมเนยีมฯ แยกเป็นอตัรำร้อยละ 2 และ 0.01 เป็นรำยเดอืนตั้งแต่เดอืนมกรำคม 2546 เป็นต้นมำ (ตำมที่มตคิณะรฐัมนตรไีด้ขยำยเวลำไว้)
4/ มูลค่ำกำรซื้อขำยที่ดนิทั้งประเทศ ธปท.ประมำณกำรโดยใช้กำรค�ำนวณย้อนกลบัจำกค่ำธรรมเนยีมฯ ที่จดัเกบ็ได้ ซึ่งจ�ำแนกออกเป็นอตัรำร้อยละ 2 และร้อยละ 0.01 ตำม 2/ และ 3/

5/ กรมที่ดนิอยูร่ะหว่ำงกำรปรบัเปลี่ยนวธิกีำรจดัเกบ็ข้อมูลในเขตภมูภิำค จงึขอตดัรำยงำนกำรออกใบอนญุำตจดัสรรที่ดนิทั้งประเทศที่จ�ำแนกตำมประเภทกำรจดัสรรฯ ตั้งแต่ข้อมูลปี 2543-2552 เนื่องจำกไม่ได้รบัข้อมลูจำกเจ้ำของข้อมลู
6/ ตั้งแต่เดอืนมกรำคม 2554 เป็นต้นไป ข้อมูลพื้นที่ก่อสร้ำงที่ได้รบัอนญุำตในเขตเทศบำลทั้งประเทศจะรวมกำรอนญุำตแบบ 39 ทว ิตำม พ.ร.บ. ควบคมุอำคำรปี พ.ศ. 2522 ไว้ด้วย
7/ ตั้งแต่มกรำคม 2549 ธอส.ใช้ข้อมูล (แฟลตและอำคำรชดุ) จำกกรมที่ดนิ แทนที่กำรขอเลขที่บ้ำนจำกส�ำนกังำนเขตต่ำงๆ ใน กทม. 
8/ ตั้งแต่งวดเดือนธันวำคม 2546 เป็นต้นไป รวมธนำคำรพำณิชย์ไทย (ไม่รวมสำขำ ธพ.ไทยในต่ำงประเทศ), สำขำธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศ และส�ำนักงำนวิเทศธนกิจของธนำคำรต่ำงประเทศ และรวมธุรกรรมระหว่ำงธนำคำร, 
กจิกำรวเิทศธนกจิ Out-in และ Out-out เนื่องจำกมกีำรเปลี่ยนแปลงกำรจดัประเภทธรุกจิให้เป็นไปตำมประเภทอตุสำหกรรม ตำมกจิกรรมทำงเศรษฐกจิ (ISIC) (ในช่วงระหว่ำงตลุำคม 2546-ธนัวำคม 2547 ไม่มขี้อมูลรำยเดอืน)
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ผลการดำาเนินงานของสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
ประจำาเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2558

กิจกรรมสมาคมฯ

3 มิถุนายน 2558
 คณุรุง่อนนัต์ ลิม่ทองแท่ง เข้าร่วม
สัมมนา “Energy Forum 2015”
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา

19 มิถุนายน 2558
 คุณวสนัต์ อุบลชาต,ิ ดร.ดลพวิฒัน์ ปรดีา-
วิภาต และคุณวิชุตา ใจเที่ยง เข้าร่วมประชุม
เตรียมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด 
ครั้งที่ 33 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟ-
อริน กรุงเทพฯ

23 มิถุนายน 2558
 สมาคมธรุกิจบ้านจดัสรรจดัประชุมคณะกรรมการ
สมาคม ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2558 ณ ห้องกรุงเทพ 4
ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

25 มิถุนายน 2558
 คุณสุนทร สถาพร และคุณรุ ่งอนันต ์
ลิ่มทองแท่ง เข้าร่วมอบรมคู่มือการขอบริการ
น�้าประปาในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ณ อาคาร
อเนกประสงค์ ส�านักงานการประปานครหลวง 
(ส�านักงานใหญ่)

26 มิถุนายน 2558
 คุณอธิป พีชานนท์, คุณประสงค์ 
เอาฬาร และคุณสุนทร สถาพร เข้าร่วม
ประชุมวิชาการโครงการวิจัยเรื่อง “Hybrid 
Canal-Rail Connectivity: Linking 
Bangkok’s Canals Networks to Mass 
Rapid Transit Lines” ณ โรงแรมอินเตอร์
คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

26 มิถุนายน 2558
 คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมงานสัมมนาการ
บังคับคดีห้องชุด “กรมบังคับคดียกเลิกใบปลอด
หนี้...ใครได้ ใครเสีย” ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์-
ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ

6 กรกฎาคม 2558
 คณุอสิระ บญุยงั เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ

ด�าเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2 ปี 

2558 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

7 กรกฎาคม 2558
 คณุวชิตุา ใจเทีย่ง และคณุสาธณิ ีพศิาลคณุากจิ
เข้าร่วมประชุมนอกรอบ ฝายประชาสัมพันธ์งาน
มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 33 ณ สมาคมธุรกิจ
บ้านจัดสรร

9 กรกฎาคม 2558
 คุณสมาน ล่ิมทองแท่ง, คุณสุนทร 
สถาพร, คุณอารีศักด์ิ เสถียรภาพอยุทธ์, 
คุณรุ ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง, คุณวิชุตา 
ใจเที่ยง และคุณวสันต์ อุบลชาติ เข้า
ประชุมหารือประสานงาน 3 ฝาย “ไฟ น�้า 
โครงการ” ณ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

13 กรกฎาคม 2558
 คุณอธิ ป  พี ช านนท ์ ,  คุณ
ประสงค์ เอาฬาร, คุณอิสระ บุญยัง,
คุณสมาน ลิม่ทองแท่ง, คณุอานะวฒัน์
นาวนิธรรม, เรอือากาศเอกกร ีเดชชยั,
คุณสุนทร สถาพร, คุณรุ ่งอนันต์
ลิ่มทองแท่ง, คุณวรัทภพ แพทยา-
นันท์, คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม 
และคุณสาธิณี พิศาลคุณากิจ เข้า
ร่วมงานสรุปสัมมนาปฏิรูปผังเมือง 
5 ภูมิภาค ณ ศูนย์การประชุมแห่ง
ชาติสิริกิติ์

14 กรกฎาคม 2558
 คุณวิชุตา ใจเที่ยง เข ้าร ่วมอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรอสังหาริมทรัพย์ “กลยุทธ์การตลาด
ที่อยู่อาศัย” ต้ังแต่ วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2558 ณ 
โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท

15 กรกฎาคม 2558 
 คุณมานะ จิระนภากุล, คุณชูรัชฏ์ ชาครกุล
และคุณวิชุตา ใจเที่ยง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
เตรียมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งท่ี
33 ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป
ซอฟเฟอริน
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20 กรกฎาคม 2558
 คุณอธิป พีชานนท์, คุณอิสระ 
บุญยัง และคุณวสันต์ เคียงศิริ เข้า
ร่วมประชมุคณะกรรมการธุรกจิพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2558 ณ 
หอการค้าไทย

22 กรกฎาคม 2558
 คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการแรงงาน 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 1/2558 ณ โรงแรมเดอะ 
สุโกศล กรุงเทพฯ

22 กรกฎาคม 2558
 คุณอิสระ บุญยัง เข ้า
ร ่วมประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
ครั้งที่ 4/2558 ณ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์

28 กรกฎาคม 2558
 คุณวรัทภพ แพทยานันท์ และคุณ
วิชุตา ใจเที่ยง เข้าร่วมงานจับสลากเลือก
พืน้ทีบ่ธูงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครัง้
ที่ 33 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

29 กรกฎาคม 2558
 คณุอธปิ พชีานนท์ และคณุอสิระ บญุยงั เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ
สมาคมการค้ากลุม่อสงัหารมิทรพัย์ออกแบบและก่อสร้าง ณ สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย

30 กรกฎาคม 2558
 สมาคมธุรกจิบ้านจดัสรร จดังาน
มหกรรมบ้านดี 4 มุมเมืองครั้งที่ 13 
วันที่ 30 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2558 
ณ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

3 สิงหาคม 2558
 คุณอิสระ บุญยัง เข ้ า
ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราช-
บัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี…) พ.ศ. ... (การขาย
ทอดตลาดห้องชุดในอาคาร
ชุดและที่ดินจัดสรร) สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ณ อาคาร
รัฐสภา 2

5 สิงหาคม 2558
 คุณวสันต์ เคียงศิริ และคุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพ-
อยุทธ์ เข้าร่วมการสัมมนาทดสอบความสนใจภาค
เอกชนในการลงทุน (Market Sounding) ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

7 สิงหาคม 2558
 คุณวรัทภพ แพทยานันท์ และคุณมานะ 
จิระนภากุล เข ้าร ่วมประชุมนอกรอบฝาย
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมบ้านและคอนโด 
ครั้งที่ 33 ณ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

13 สิงหาคม 2558
 คุณสมาน ลิ่มทองแท่ง, คุณอานะวัฒน์ นาวิน-
ธรรม, คณุอารศีกัดิ ์เสถยีรภาพอยทุธ์ และคณุวสนัต์ 
เคยีงศริ ิเข้าร่วมงาน Dinner Talk เรือ่ง “ระบบราง...
ก้าวส�าคัญของประเทศไทยในการพัฒนาเมือง” ณ 
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

20 สิงหาคม 2558
 คุณอธิป พีชานนท์, คุณวสันต์ เคียงศิริ, คุณสุนทร 
สถาพร และคุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม เข้าร่วมงาน
อภิมหกรรมบ้าน-คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี ณ ศูนย์การ-
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

21 สิงหาคม 2558
 คุณอธิ ป  พี ช านนท ์
และคุณอิสระ บุญยัง เข้า
พบ คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง
การคลัง และย่ืนจดหมาย
ขอเสนอมาตรการกระตุ ้น
เศรษฐกิจตลาดอสังหา-
ริมทรัพย์ ณ ห้องรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลงั

27 สิงหาคม 2558
 คุณอธิป พีชานนท์ ร่วมเป็นวิทยากรการ
ประชุมสัมมนาเรื่อง “ถอดบทเรียนมาตรฐาน
บ้านจัดสรรไทยใครต้องรับผิดชอบ” ณ โรงแรม
เซน็ทาราแกรนด์ แอท เซน็ทรลัพลาซา ลาดพร้าว

28 สิงหาคม 2558
 คุณอธิป พชีานนท์ และคณุประสงค์ เอาฬาร 
เข้าร่วมงานสมัมนาลกูค้าธรุกจิอตุสาหกรรมของ
การไฟฟานครหลวง ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์

18 สิงหาคม 2558
 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรจัดประชุม
คณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 3 และจัด
เสวนาประจ�ารายไตรมาสครั้งที่ 1 ณ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว

20 สิงหาคม 2558
 คณุอธปิ พชีานนท์ เข้าร่วมสมัมนาสมาคมการค้าประจ�า
ปี 2558 “Together is Power: Empowering Network”
ณ โรงแรมดุสิตธานี

20 สิงหาคม 2558
 คุณอธิป พีชานนท์ และคณะ
กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน
ประกวดสมาคมการค ้าดี เด ่น 
ประจ�าปี 2558 จัดโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรได้
รับ 2 รางวัล คือ รางวัลสมาคม
การค้าดีเด่น ด้านพัฒนาองค์กร 
และ รางวัลผู ้บริหารสมาคม
การค้าดีเด่น ประจ�าปี 2558 ณ 
โรงแรมดุสิตธานี
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 Q: หมู ่บ้านที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว 

แต่ยังไม่ได้รับโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคและทรัพย์สินจาก

ผู้จัดสรรที่ดิน จะสามารถเรียกเก็บค่าบ�ารุงรักษาสาธารณูปโภค

จากสมาชิกตามข้อบังคับของนิติบุคคลหมู ่บ ้านจัดสรรได้หรือ

ไม ่

 A: ถ้ายังไม่โอนสาธารณูปโภคผู้จัดสรรท่ีดินก็ยังมีหน้าท่ีต้อง

ดแูลต่อไป แต่ถ้าเป็นกรณอีนญุาตจดัสรรท่ีดนิตามประกาศคณะปฏิวตัิ 

ฉบับที่ 286 ซึ่งจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามมาตรา 70 วรรค 4 

ก็สามารถเรียกเก็บค่าบ�ารุงรักษาสาธารณูปโภคได้เลย

 Q: การเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคจากสมาชิกนั้นตามกฎหมาย

ให้เรียกเก็บเป็นรายเดือน หากท่ีประชุมใหญ่สมาชิกมีมติให้เรียกเก็บค่า

สาธารณูปโภคจากสมาชิกเป็นรายปี จะสามารถด�าเนินการได้หรือไม่

 A: อตัราค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษาของการจดัการสาธารณปูโภค

ให้จัดเก็บเป็นรายเดือนในอัตราเท่าใด ให้ก�าหนดชัดเจน ในทางปฏิบัติ

หากตกลงยินยอมที่จะช�าระกันเป็นรายปีก็น่าจะท�าได้

 Q: การก�าหนดอตัราค่าปรบัทีส่มาชกิช�าระค่าสาธารณปูโภคล่าช้า 

ในข้อบงัคบัของนติบุิคคลหมูบ้่านจดัสรรนัน้จะก�าหนดอตัราค่าปรบัสูงสุด

ได้เท่าใดจึงจะถือว่าถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด และวิธีก�าหนดอัตรา

ค่าปรับช�าระล่าช้าที่ถูกต้องตามกฎหมายก�าหนดไว้อย่างไร

 A: การก�าหนดอัตราค่าปรับ คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน

จัดสรรจะต้องก�าหนดอัตราค่าใช้จ่ายและค่าปรับ เสนอให้ที่ประชุม

ใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบอัตราค่าปรับ ที่ดินที่ใช้เพ่ืออยู่อาศัยและ

ที่ดินเปล่า ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ�านวนเงินที่ค้างช�าระ ที่ดินที่ใช้เพื่อ

ประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบการพาณิชยกรรม ไม่เกินร้อย

ละ 15 ของจ�านวนเงินที่ค้างช�าระ (ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

กรุงเทพมหานคร) 

การเรียกเก็บค่าบำารุงรักษา
สาธารณูปโภคในหมู่บ้านจัดสรร


