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	 สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมและท่าน

ผู้มีเกียรติที่อ่านวารสารฉบับนี้ทุกท่าน	 ในช่วง

เวลาไตรมาสที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเวลาท่ีมีการ

เปลีย่นแปลงหลายอย่างหลายประการ	ทีม่ผีลกระ-

ทบต่อภาคธรุกจิพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์	 อาทเิช่น	

มกีารเปลีย่นแปลงอ�านาจการปกครองประเทศใน

ช่วงปลายเดอืนพฤษภาคม	และเมือ่ประมาณเดอืน

สงิหาคมประเทศไทยกม็รัีฐธรรมนญูฉบบัใหม่	 มี

สภานติบัิญญตัแิห่งชาต	ิ มนีายกรฐัมนตรคีนใหม่	

(คนที	่29	ของประเทศ)	และมคีณะรฐัมนตรชีดุใหม่	

ซึง่ประชาชนก็หวังว่าจากน้ีไปสถานการณ์ทางการ

เมืองจะมีเสถียรภาพมากขึ้น	 สร้างความเชื่อมั่น

ให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ	 ซึ่งจะมีผลต่อ

ภาพรวมเศรษฐกจิท่ีดขีึน้	และในเร็วๆ	นีเ้ราก็จะมี

สภาปฏริปูแห่งชาต	ิ(สปช.)	ขึน้มาด�าเนนิแนวทาง

การปฏริปูใน	11	ด้าน

	 จะเห็นว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการ

เปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่บรรดาผู้ประกอบการ

จะต้องคอยตดิตาม	และหาข้อมูลมาวเิคราะห์เพือ่ใช้

ในการตดัสนิใจในการลงทุนและด�าเนนิธรุกจิของ

ตนเอง	 สมาคมธรุกจิบ้านจดัสรรเองกไ็ม่ได้อยูน่ิง่

เฉย	เรากไ็ด้ตดิตามและด�าเนนิการหลายอย่างเพือ่

ให้สมาชกิสมาคมฯ	ได้รับข้อมูลข่าวสาร	และหาวิธี

เพิม่พนูความรูป้ระสบการณ์ให้แก่สมาชกิสมาคมฯ

อย่างต่อเนือ่ง	อาทิเช่น	การจัดเสวนารายไตรมาส

เม่ือวันที่	 28	 สิงหาคม	 โดยมีผู้บริหารของสภา

หอการค้าแห่งประเทศไทยมาเยี่ยมเยือน	 และ

แลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัผูบ้รหิารของสมาคมฯ	

และยังเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ

และอสงัหาริมทรพัย์มาให้ข้อมลูแก่กรรมการและ

สมาชกิสมาคมฯ	และในวนัท่ี	3	กนัยายน	สมาคมฯ

ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	ซ่ึงมีผมเป็น

ประธานกลุม่สมาคมการค้ากลุม่ธรุกจิก่อสร้างและ

อสงัหารมิทรพัย์	ได้จดัสมัมนา	“เจาะลกึผงัเมืองกบั

ยทุธศาสตร์พฒันาประเทศ”	ให้แก่สมาชกิสมาคมฯ

และประชาชนทัว่ไปโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย	นอกจาก

นั้น	 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรยังได้จัดพาคณะ

กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ	ไปทัศนศึกษาดงูาน	

ณ	4	เมอืงในประเทศมาเลเซียและสงิคโปร์ระหว่าง

วนัที	่9-12	สงิหาคมทีผ่่านมา	โดยพาไปชมโครงการ

บ้านจัดสรรและอาคารชุดรวม	 12	 โครงการ

ใน	 4	 เมืองใหญ่	 คือกัวลาลัมเปอร์	 ปุตราจายา

ยะโฮร์บาห์รูและสิงคโปร์	 โดยได้รับการต้อนรับ

อย่างดีเย่ียมจากผูป้ระกอบการทุกโครงการ	 และ

ได้พบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็กันอย่างเต็มที่

	 นอกจากนี	้สมาคมฯ	ยงัได้ร่วมกบัสมาคม

อาคารชุดไทยและสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย	

เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีในการรับ

ต�าแหน่งใหม่	 พร้อมกบัยืน่หนงัสอืต่อท่านอธบิดี

กรมที่ดินและเลขาธิการส�านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ใน

ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์	และ

ก�าลงัด�าเนินการยืน่หนงัสอืในเรือ่งภาษีทีด่นิและ

สิง่ปลกูสร้างต่อท่านอธบิดกีรมสรรพากร	 รวมทัง้

หนงัสอืถงึอธบิดกีรมการจดัหางานเรือ่งการแก้ไข

ปัญหาแรงงานต่างด้าว

	 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรร่วมกับสมาคม

อาคารชดุไทยและสมาคมอสังหารมิทรพัย์ไทย	จดั

งานมหกรรมบ้านและคอนโด	ครัง้ที	่31	ในระหว่าง

วนัที	่9-12	ตุลาคม	2557	เพ่ือเป็นกจิกรรมส่งเสรมิ

การตลาดการขายและประชาสมัพันธ์โครงการของ

สมาชิกทัง้	3	สมาคมฯ	และเป็นการกระตุน้ให้เกิด

บรรยากาศในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในช่วง

ไตรมาสสดุท้ายของปี

	 เป็นท่ีน่ายินดียิ่งของสมาคมธุรกิจบ้าน

จดัสรรคอืในวนัที	่ 26	 สงิหาคม	 2557	 ทีผ่่านมา	

สมาคมฯ	 ได้รบัรางวลัสมาคมการค้าดีเด่นจาก

กรมพฒันาธรุกจิการค้า	 กระทรวงพาณชิย์	 ซึง่ถอื

เป็นความภาคภมูใิจของคณะกรรมการสมาคมฯ	

และสมาชกิสมาคมฯ	 ซึง่นบัเป็นผลงานของคณะ

กรรมการสมาคมฯ	และนายกสมาคมฯ	ทกุรุน่ทีส่ร้าง

และพฒันาสมาคมฯ	 จนมาถงึวนันีอ้ย่างเข้มแขง็

	 ผมจึงขอแจ้งผลการท�างานของสมาคมฯ	

ในไตรมาสทีผ่่านมาให้ท่านทราบ	 และขอให้ท่าน

สมาชิกสมาคมฯ	 ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ

สมาคมฯ	อย่างดต่ีอเน่ืองตลอดไป	กจ็ะเป็นก�าลงั

ใจให้กับคณะกรรมการสมาคมท่ีจะมีพลังใน

การด�าเนินงาน	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก

สมาคมฯ	ผู้บร	ิโภคและประชาชนโดยรวมต่อไป

นายอธิป พ�ชานนท� 
นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

สาส์นจากนายกสมาคมธุรกิจบ�านจัดสรร



October-December 2014  ❙ Housing Biz 3

บทความโดย	คุณอิสระ	บุญยัง	นายกกิตติมศักดิ์	และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

 ข้อดีของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	 1.เป็นการกระจายอ�านาจทางการคลังไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง	 ท้องถิ่น

สามารถบริหารจัดการรายได้ด้วยตนเอง	ลดการพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลกลาง

	 2.ท้องถิ่นประมาณการรายรับได้แน่นอนจากฐานของทรัพย์สินมิใช่จากฐานของรายได้	 ท�าให้

รายรับค่อนข้างสม�่าเสมอไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร	 และจัดสรรงบประมาณประจ�าปี

ส�าหรับการพัฒนาท้องถิ่นได้ค่อนข้างแน่นอน

	 3.ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ที่ดิน	เนื่องจากผู้ถือครองที่ดินจ�านวนมากก็ต้องเสียภาษีมาก

โดยเฉพาะหากปล่อยไว้รกร้างว่างเปล่า	ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ก็ต้องเสียภาษีในอัตราสูงสุด	

ซึง่จะท�าให้ผูถ้อืครองทีด่นิจ�านวนมากต้องน�าทีด่นิออกให้ผูอ้ืน่ใช้ประโยชน์ในรปูของการให้เช่า	หรอืให้

ท�าประโยชน์เพื่อมิให้รกร้างว่างเปล่า	ซึ่งจะเป็นการลดภาระภาษีและจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ต่อท้องถิ่นและต่อประเทศด้วย

	 4.ประชาชนในท้องถิน่จะให้ความส�าคญักบัการบรหิารและการบรกิารขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น	เนื่องจากทุกครัวเรือนต้องเสียภาษีทุกๆ	ปี	ท�าให้เกิดการตรวจสอบและมีส่วนร่วม

ในการปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
	 1.หากพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างมผีลบงัคบัใช้กค็วรมช่ีวงเวลาส�าหรบัการยกเว้น

หรือทยอยการจัดเก็บ	 ส�าหรับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างเดิมซ่ึงไม่เคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษี

บ�ารุงท้องที่

ภาษีที่ดินและสิ�งปลูกสร�าง

 ตามทีค่ณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ได้มีนโยบายผลักดันพระราชบัญญัติ

ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงได้เคย

ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

บางคณะไปแล้ว ท้ังน้ีพระราชบัญญัติ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็น่าจะเป็น

กลไกส�าคัญท่ีจะท�าให้รัฐบาลสามารถ

ลดภาระภาษีจากส่วนกลางและท�าให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งพา

ตัวเอง ได้มากขึ้นและมีความแข็งแรงขึ้น

ผู้เขียนมีความเห็นและข้อสังเกตในร่าง

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้างคือ

บทความ
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โครงสร้างรายได้ท้องถิ่นของต่างประเทศปี 2548

	 ญี่ปุ่น	 40.00

	 เกาหลีใต้	 34.41

	 เวียดนาม	 59.07

	 ไทย	 9.20

 
ประเทศ

	 สัดส่วนรายได้ท้องถิ่นจัดเก็บเอง
	 	 ต่อรายได้รวมของท้องถิ่น	(%)

	 2.ควรให้อ�านาจท้องถิ่นในการก�าหนด

มาตรการการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีส�าหรับ

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าไม่มาก	 เพื่อ

บรรเทาภาระของผู้ครอบครองทรัพย์สินซึ่งมี

รายได้น้อย	

	 3.การก�าหนดอัตราภาษีควรให้ท้องถิ่น

หรือคณะกรรมการระดบัจงัหวดัเป็นผูก้�าหนด	การ

มคีณะกรรมการกลางซึง่มปีลดักระทรวงการคลงั

เป็นผู้ก�าหนดในอัตราเท่ากันทั่วประเทศอาจมี

ข้อดีคอืมบีรรทัดฐานเดยีวกนั	 แต่กม็ข้ีอด้อยคอื

		 	 3.1	 การรวมศูนย์การพิจารณาจะไม่

สามารถค�านึงถึงสภาพท่ีแตกต่างกันของ

เศรษฐกิจและสังคมแต่ละท้องถิ่นได้

		 	 3.2	 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า	

7,000	 แห่ง	 อาจเกิดคอขวดในการพิจารณา

ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละท้องถิ่น	

ซึ่งเกิดขึ้นกับกฎหมายหลายฉบับท่ีผ่านมา

และกฎหมายบางฉบับจากการรวมศูนย์การ

พิจารณา	 ปัจจุบันก็ได้มีการกระจายอ�านาจไป

สู่จังหวัด

	 4.ท้องถิ่นจะสามารถใช้พระราชบัญญัติ

น้ีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมหรือชะลอการ

เติบโต	 หากให้อ�านาจของท้องถิ่นในการเพ่ิม

หรือลดอัตราภาษีมากกว่าที่ให้อ�านาจไว้ใน

มาตรา	 30	 เช่น	 ท้องถิน่ใดมคีวามหนาแน่นสงู

หรืออตุสาหกรรมมากจนก่อมลภาวะ	อาจก�าหนด

อัตราภาษีสูงสุดส�าหรับผู้จะลงทุนใหม่	 หรือ

ท้องถิน่ใดทีต้่องการให้เกิดการพฒันาอาจจะใช้อตัราภาษตี�า่สดุ	หรอืยกเว้นการจดัเก็บภาษ	ี5	หรอื	10	ปี

เพือ่ส่งเสรมิให้เกิดการพฒันา	หรอืการก่อสร้างประเภทใดไม่สอดคล้องกับผังเมืองรวมของจงัหวดัหรอืของ

ท้องถิน่กอ็าจจัดเกบ็ในอตัราสงูสดุ	ซ่ึงจะก่อให้เกิดประสทิธภิาพสงูสดุในการพฒันาเมอืงหรอืพฒันาท้องถ่ิน

	 5.ท้องถิน่ใดซึง่มนีโยบายในการอนรุกัษ์พืน้ทีเ่พือ่เกษตรกรรมหรอืสิง่แวดล้อม	จะมอีตัราการพฒันา

ต�่า	ซึ่งจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีต�่าด้วย	กรณีดังกล่าว	รัฐควรมีมาตรการในการให้การสนับสนุน

งบประมาณจากส่วนกลางเป็นกรณีพิเศษ

	 6.กรณสีาธารณปูโภคและพืน้ทีส่่วนกลางของนคิมอตุสาหกรรม	โครงการหมู่บ้านจดัสรรและอาคาร

ชุด	ควรยกเว้นภาษีในส่วนที่เป็นสาธารณูปโภคและพื้นที่ส่วนกลาง	เช่น	ถนน	ทางเท้า	สวนสาธารณะ

บ่อบ�าบัดน�้าเสีย	 โถงทางเดิน	 บ่อทิ้งขยะ	 (ของอาคารชุด)	 ฯลฯ	 เพราะสาธารณูปโภคที่จ�าเป็น

ดังกล่าว	 เป็นปัจจัยที่ท�าให้ที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น	 หรือท�าให้ห้องชุด

แต่ละหน่วยมีมูลค่าสูงขึ้น	 ซึ่งเป็นฐานในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือฐานในการ

ประเมินราคาห้องชุด	 ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินสาธารณูปโภค	 เมื่อยังอยู ่ในความ

ดูแลของผู้ประกอบการ	 ผู้ประกอบการจะต้องดูแลรักษาโดยไม่สามารถจัดเก็บค่าบ�ารุงรักษาจาก

ผู้อยู่อาศัยได้	(ก่อนจัดตั้งนิติบุคคล)	

	 และเมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติจัดสรรท่ีดินแล้ว	จะให้มีการ

จัดเก็บค่าสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะจากผู้อยู่อาศัยตามกฎหมายเป็นประจ�าทุกเดือน	เพื่อ

บ�ารงุรกัษาถนน	ท่อระบายน�า้	สวนสาธารณะ	ระบบไฟส่องสว่าง	ระบบรกัษาความปลอดภยั	ซึง่นติบิคุคล

อาคารชุดก็เช่นเดียวกัน	 ดังนั้นการท�าหน้าท่ีของนิติบุคคล	 โครงการจัดสรรและโครงการอาคารชดุ
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การจัดเก็บภาษีการถือครองทรัพย์สินในป�จจุบัน

	 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	 ภาษีบ�ารุงท้องที่

1.ทรัพย์สิน	 •	โรงเรือนให้เช่าหรือใช้ประกอบ-	 •	ที่ดินเป็นบ้านพักอาศัยของตน

	ที่ถูกจัดเก็บ	 		การพาณิชย์และอุตสาหกรรม	 		และที่ดินเกษตรกรรม

2.ฐานภาษี	 •	ค่ารายปีของโรงเรือนและที่ดิน	 •	ราคาปานกลางของที่ดิน

		 		รวมมูลค่าเครื่องจักร		 		ปี	2521-2524

3.อัตราภาษี	 •	12.5%	ของค่ารายปี	 •	อัตราภาษีแปรผันตามมูลค่า

		 	 		ราคาปานกลางที่ดิน	(อัตราถดถอย)

4.การยกเว้น/	 •	ยกเว้นให้แก่โรงเรือนที่เจ้าของอยู่	 •	ลดหย่อนตามเกณฑ์เนื้อที่

ลดหย่อน	 		อาศัยเอง	และโรงเรือนปิดว่าง	 		ที่ท้องถิ่นก�าหนด	(50	ตร.ว.-5	ไร่)

		 	 •	ปลูกไม้ล้มลุกด้วยตนเอง	ไร่ละ	5	บาท

		 	 •	ให้เช่าปลูกไม้ล้มลุกเสียกึ่งอัตรา
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เปรียบเทียบอัตราภาษีการถือครองทรัพย์สินของต่างประเทศ

หมายเหตุ : อัตราภาษีขั้นสูงสุด (% ของราคาประเมินทุนทรัพย)

จึงท�าหน้าทีล่ดภาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ได้เป็นจ�านวนมาก

	 7.ที่ดินและสิ่งปลูกสร ้างที่ ใช ้ เ พ่ือการ

สนัทนาการเพือ่การศกึษาหรอืเพือ่การสาธารณสขุ	

ควรมอีตัราทีแ่ตกต่างกบัอาคารเพือ่พาณชิยกรรม

อ่ืนๆ	เช่น	โรงเรยีน	โรงพยาบาล	สนามกฬีา	สวนสนกุ

ฯลฯ	 ก็ไม่ควรจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ในอัตราเดียวกับอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ	 สถาน

บันเทิงหรือสถานบริการอาบอบนวด	เป็นต้น

	 8.หากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ควรมีการทบทวน

โครงสร้างภาษีและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิด

ขึ้นจากการเปล่ียนมือ	 การซื้อขาย	 หรือการโอน

กรรมสทิธิ	์เพราะปัจจบุนัแม้ว่าอาคารจ�านวนมาก

จะมิได้เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินหรือภาษีบ�ารุง

ท้องที่	 แต่ก็จะเสียภาษีที่เกิดจากการเปลี่ยนมือ

ทุกทอด	 คือภาษีธุรกิจเฉพาะ	 3.3%	 (จากราคา

ซื้อขาย)	 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรม	 2%	 (ของราคาประเมิน)	 ภาษีเงิน

ได้อีก	2-10%	(ขึ้นอยู่กับฐานภาษีและจ�านวนปีที่

ถอืครอง)	เพราะหากต่อไปทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง

ทุกประเภทต้องเสียภาษีทุกปี	 ก็ควรต้องทบทวน

โครงสร้างภาษแีละค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากการโอน

กรรมสิทธิ์หรือซื้อขายไปพร้อมกันด้วย

	 กระผมเห็นว่าพระราชบัญญัติที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้างจะเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติใน

ระยะยาว	และขอให้ก�าลังใจส�าหรับรัฐบาลและรัฐสภาที่จะผลักดันพระราชบัญญัติฉบับน้ีออกมา	ซึ่ง

อาจกระทบต่อคะแนนเสียงและเกิดการต่อต้านจากผู้ถือครองทรัพย์สินซ่ึงปัจจุบันไม่ต้องเสียภาษี	

แต่ขั้นตอนหรือกระบวนการที่จะให้ผู้เสียภาษีมีระยะเวลาในการรับรู้ในการปรับตัวในการท�าความ

เข้าใจ	 รวมถึงการที่ท้องถิ่นต่างๆ	 ก็ต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองก็เป็นส่ิงจ�าเป็น

อย่างยิ่ง	 และสิ่งส�าคัญคืออัตราภาษีที่ก�าหนดในเบื้องต้นควรเหมาะสมกับภาวะของเศรษฐกิจและ

สังคมไทย	ซึ่งไม่อาจเปรียบเทียบได้กับประเทศในยุโรปเพราะประเทศในยุโรปจัดเก็บภาษีในอัตราสูง

แต่ทั้งนี้สวัสดิการท่ีได้รับจากรัฐหรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็มากด้วยเช่นเดียวกัน	
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	 หน่วย	:	ล้านบาท	(นอกจากระบุ)	 2555	 2556
  		 	 2557	 	 		 	ยอดสะสม

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

หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็คอือตัราเพิ่มร้อยละจากระยะเดยีวกนัปีก่อน
 1/ ธปท.ปรบัปีฐานเป็นปี 2543 และย้อนหลงัตั้งแต่เดอืนมกราคม 2543 ตามข้อมูลดชันรีาคาน�าเข้าของกระทรวงพาณชิย์
 2/ ธปท.ปรบัไปใช้ข้อมูลจากส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมตั้งแต่เดอืนมกราคม 2554 โดยมขี้อมูลย้อนหลงัไปถงึเดอืนมกราคม 2543
 3/ สนิค้าทนุน�าเข้าไม่รวมการน�าเข้าสนิค้ากลุ่มขนส่ง ธปท.ได้มกีารปรบัปรงุข้อมูลการน�าเข้าสนิค้าทนุตามโครงสร้างการจ�าแนกประเภทของพกิดัศลุกากรใหม่ (HS 2012) ย้อนหลงัตั้งแต่ปี 2543
 4/ ตั้งแต่เดอืนมกราคม 2554 เป็นต้นไป ข้อมูลพื้นที่ก่อสร้างที่ได้รบัอนญุาตในเขตเทศบาลทั้งประเทศจะรวมการอนญุาตแบบ 39 ทว ิตาม พ.ร.บ.ควบคมุอาคารปี พ.ศ.2522 ไว้ด้วย
 5/ ตั้งแต่เดอืนมกราคม 2555 เป็นต้นไป รวมทนุจดทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ�ากดั
  ** ขั้นขอรบัการส่งเสรมิทั้งหมดเปลี่ยนมาใช้เป็นขั้นขอรบัการส่งเสรมิสทุธแิทน                                           ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

สถิติ : เครื่องชี้การลงทุนของภาคเอกชน

■ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน1/  245.3  238.9	 231.0  230.5		 231.6		 231.2		 230.3	 -
 (17.4)  (-2.6)  (-6.1)  (-4.7)  (-3.0)  (-2.7)  (-3.4)  
■ ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศ	(พันตัน)2/  31,338		 34,291		 3,248		 2,675		 3,031		 2,887		 2,837		 20,541
 (11.6)  (9.4)  (0.4)  (6.6)  (0.4)  (0.4) (-2.5) (0.8)
■ ปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในประเทศ	(คัน)2/ 	 692,228		 644,691		 40,077		 29,945		 33,140		 34,734		 34,406	 247,836
 (91.2)  (-6.9)  (-43.6)  (-41.7)  (-40.9)  (-32.7)  (-32.1) (-38.8)
■ มูลค่าการน�าเข้าสินค้าประเภททุน3/ (ณ ราคาคงที่ปี 2000 : ล้านบาท) 1,681,413		 1,520,299		 122,682		 125,647		 128,684		 126,087		 128,241	 866,188
 (24.3)  (-9.6)  (-2.2)  (-0.7)  (-1.3)  (2.6)  (-3.6)  (-3.7)
■ พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล4/ (พันตารางเมตร)
 รวมทั้งประเทศ  26,099  24,232		 2,300		 1,835		 1,640		 1,410		 1,839	 12,805
 (8.0)  (-7.2)  (6.7)  (2.9)  (-36.5)  (-20.3)  (-15.4) (-9.4)
 ที่อยู่อาศัย  15,818  16,383		 1,554		 1,282		 1,170		 1,026		 1,230	 8,721
 (4.6)  (3.6)  (9.5)  (-2.3)  (-29.0)  (-23.4)  (-14.0) (-10.7)
 พาณิชยกรรม  5,895  4,845		 343		 259		 211		 174		 305	 1,779
 (8.5)  (-17.8)  (-26.6)  (0.6)  (-62.4)  (-36.7)  (-33.8) (-34.4)
 อุตสาหกรรมและอื่นๆ  4,385  3,004		 403		 294		 259		 211		 304	 2,306
 (21.3)  (-31.5)  (50.0)  (37.7)  (-30.2)  (34.0)  (7.8) (39.0)
 เฉพาะเขตกรุงเทพฯ  15,963  14,205		 1,412		 1,117		 819		 714		 1,093		 7,476
 (3.6)  (-11.0)  (31.1)  (5.3)  (-55.0)  (-29.8)  (-14.4)  (-9.1)
 ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)  2,392  3,143			 360		 285		 242		 123		 248	 1,634
 (-8.1)  (31.4)  (-7.3)  (43.8)  (13.2)  (-44.3)  (-35.3) (-13.5)
 ภาคอื่นๆ  7,744  6,884		 528		 433		 579		 573		 498	 3,695
 (25.7)  (-11.1)  (-23.4)  (-17.4)  (6.1)  (7.7)  (-2.9)  (-8.0)
■ ปริมาณการจ�าหน่ายเหล็กเส้น (พันตัน)2/  1,989		 2,141		 219			 141		 174		 195		 179	 1,318
 (2.2)  (7.7)  (21.2)  (-0.1)  (-1.9)  (-3.3)  (-8.7) (3.7)
■ การจ�าหน่ายสังกะสีในประเทศ (ตัน)2/  379,472		 369,739		 40,457		 35,439		 40,618		 31,922		 32,439	 254,701
 (25.1)  (-2.6)  (12.3)  (28.7)  (39.2)  (32.1)  (9.9) (23.0)
■ โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม : จ�านวนโรงงาน (ราย)  446  667  43  49  61  67  79 369
 เงินลงทุน  131,228  238,519   3,680  32,892  13,214  30,499  31,206 131,063 
 (-7.8)  (81.8)  (-85.5)  (80.2)  (-3.7)  (-19.4)  (187.6) (11.4)
 อุตสาหกรรมจังหวัด : จ�านวนโรงงาน (ราย)  3,258  3,717  255  254  238  332 343 1,946
 เงินลงทุน  80,384  138,241  6,378  11,674  6,137  27,525  12,826 81,717
 (25.3)  (72.0)  (16.9)  (215.5)  (13.3)  (551.9)  (150.3) (139.1)
 ส่วนปกครองท้องถิ่น : จ�านวนโรงงาน (ราย) 317 261  16  21  18  19  25 132
 เงินลงทุน 1,972 3,487  171  377  184  1,058  211 2,590 
  (34.7) (76.8)  (-33.1)  (33.0)  (-34.2)  (1,056.7)  (17.5) (9.7)
■ เงินทุนจดทะเบียนธุรกิจที่กระทรวงพาณิชย์
 ตั้งใหม่5/  337,987 378,799  15,416  17,290  20,283 17,601  17,075  135,839
  (12.1) (-25.0)  (-76.3)  (2.2) (-42.4)   (-44.4) (-45.9)
 เพิ่มทุน  950,812  2,869,772  117,629  737,854  407,742 305,060  824,991  2,464,275
   (201.8)  (-61.1)  (140.0)  (163.6) (420.9)  (1,141.2)  (133.3)
 ลดทุน  212,411  299,043  12,467  109,824  126,355  13,872 109,820  383,509
  (40.8) (-19.1)  (497.5)  (580.0) (-4.1)  (526.8)  (251.0)
 เลิกกิจการ (ราย) 16,936 17,435 830 837 833 1,286 1477 7,327
  (2.9) (-0.1) (20.1) (0.7) (9.9) (5.5) (7.9)
■ การส่งเสริมลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	
 จ�านวนกิจการที่ขอรับการส่งเสริมสุทธิ** (ราย) 2,347  2,237 101  99  117  130  146 769
 เงินลงทุน (พันล้านบาท)  1,181.9  1,110.4  158.7  41.6 38.3  35.1  35.3  371.3
 (88.7)  (-6.0)  (43.9)  (-81.8)  (-22.8)  (-42.8)  (3.8)  (-41.4)
 จ�านวนกิจการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม (ราย)  2,260  2,016  128  91  84  121  181  925
 เงินลงทุน (พันล้านบาท)  983.6  1,027.3  10.6  8.6  7.1  134.8  151.3  336.7
 (119.9)  (4.4)  (-94.9)  (-84.8)  (-91.6)  (248.3)  (281.1)  (-31.4)
 จ�านวนกิจการที่ได้รับบัตรส่งเสริม (ราย)  2,005 1,890  140  145  111 99 112   865

 เงินลงทุน (พันล้านบาท)  804.9  1,010.9 25.1  27.6  35.6 17.0 45.1  199.7

 (92.4)  (25.6)  (-53.4)  (-41.8)  (-75.2)  (-69.1) (-42.4)   (-63.2)
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สถิติ : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

	 หน่วย	:	ล้านบาท	(นอกจากระบุ)	 2555R	 2556R	 			 	 2557	 			 	 ยอดสะสม
	 	 	 	 มี.ค.	 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	 ก.ค.	 ตั้งแต่	ม.ค.

หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็เป็นอตัราเพิ่มร้อยละจากระยะเดยีวกนัปีก่อน                
 P = ตวัเลขเบื้องต้น 
 1/ ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมเกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์เป็นข้อมูลที่จดัเกบ็โดยกรมที่ดนิ ในที่นี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คดิเฉพาะธรุกรรมประเภทขายและขายฝากเท่านั้น ไม่รวมการแลกเปลี่ยน การให้ มรดก จดจ�านอง การโอนช�าระหนี้การ
เช่า และอื่นๆ ซึ่งไม่ได้สะท้อนธรุกรรมการซื้อขายจรงิของอสงัหารมิทรพัย์
 2/ ค่าธรรมเนยีมฯ เกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 47 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบญัญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ.2497 ข้อ 2(7) ให้เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมฯ ในอตัราร้อยละ 2
 3/ ค่าธรรมเนยีมฯ เกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งเรยีกเกบ็เป็นกรณพีิเศษในอตัราร้อยละ 0.01 ส�าหรบักรณกีารปรบัปรงุโครงสร้างหนี้และกรณกีารด�าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายตามหลกัเกณฑ์ที่คณะรฐัมนตรกี�าหนด (ส�าหรบัรายละเอยีดเพิ่มเตมิเกี่ยวกบั
หลกัเกณฑ์การลดค่าธรรมเนยีมฯ นอกเหนอืจากกรณทีี่กล่าว ตลอดจนการขยายระยะเวลาสิ้นสดุในแต่ละกรณโีปรดตดิต่อกรมที่ดนิ) อนึ่ง การลดค่าธรรมเนยีมฯ จากร้อยละ 2 เหลอืร้อยละ 0.01 นี้เริ่มมผีลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 28 พฤศจกิายน 2541 เป็นต้นมา แต่เนื่องจาก
ข้อจ�ากดัในการจดัเกบ็ข้อมูลของกรมที่ดนิท�าให้ได้ข้อมูลย้อนหลงัในช่วงปี 2542-2545 เป็นข้อมูลรายปีเท่านั้น ดงันั้น ธปท.จงึให้กรมที่ดนิได้มกีารจดัเกบ็ข้อมูลค่าธรรมเนยีมฯ แยกเป็นอตัราร้อยละ 2 และ 0.01 เป็นรายเดอืนตั้งแต่เดอืนมกราคม 2546 เป็นต้นมา (ตามที่มติ
คณะรฐัมนตรไีด้ขยายเวลาไว้)
 4/ มูลค่าการซื้อขายที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างทั้งประเทศ ธปท.ประมาณการโดยใช้การค�านวณย้อนกลบัจากค่าธรรมเนยีมฯ ที่จดัเกบ็ได้ ซึ่งจ�าแนกออกเป็นอตัราร้อยละ 2 และร้อยละ 0.01 ตาม 2/ และ 3/
 5/ กรมที่ดนิอยู่ระหว่างการปรบัเปลี่ยนวธิกีารจดัเกบ็ข้อมูลในเขตภูมภิาค จงึขอตดัรายงานการออกใบอนญุาตจดัสรรที่ดนิทั้งประเทศที่แจงรายละเอยีด เนื่องจากไม่ได้รบัข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลตั้งแต่ปี 2543
 6/ ตั้งแต่งวดเดอืนธนัวาคม 2546 เป็นต้นไป รวมธนาคารพาณชิย์ไทย (ไม่รวมสาขาธนาคารพาณชิย์ไทยในต่างประเทศ), สาขาธนาคารพาณชิย์ต่างประเทศ และส�านกังานวเิทศธนกจิของธนาคารต่างประเทศและรวมธรุกรรมระหว่างธนาคาร, กจิการวเิทศธนกจิ Out-in 
และ Out-out เนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงการจดัประเภทธรุกจิให้เป็นไปตามประเภทอตุสาหกรรมตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (ISIC)
 7/ ส�าหรบัที่อยู่อาศยัจดทะเบยีนเพิ่มตั้งแต่งวดเดอืนมกราคม 2549 เป็นต้นไป ธนาคารอาคารสงเคราะห์ใช้ข้อมูล Apartment and Condominium จากกรมที่ดนิแทนการขอเลขที่บ้านจากส�านกังานเขตต่างๆ ใน กทม.

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

บทสรุป
	 	ในไตรมาสที่	 3	 ปี	 2557	 การบริโภคภาคเอกชน	
มีแนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 โดยเฉพาะ
กลุ่มผู ้มีรายได้น้อยจะยังไม่ฟื ้นตัวเต็มที่	 เน่ืองจาก
จะเข้าสู ่ช่วงหน้าฝน	 (Low	 Season)	 หรือช่วงนอก
ฤดูเก็บเกี่ยว	 (Off-Season)	 นอกจากน้ีราคาพืชผล
ทางการเกษตรท่ีตกต�่าและภาระหน้ีท่ียังอยู่ในระดับสูง
ยังคงฉุดรั้งก�าลังซื้อให้ยังอยู่ในระดับต�่าอย่างต่อเน่ือง
	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีสัญญาณปรับดีขึ้นสะท้อน
จากจ�านวนผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการท่ีเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองจาก
ปลายไตรมาสก่อน	 อย่างไรก็ดีคาดว่ายอดขายจะยังไม่
ฟื้นตัวสู่ระดับปกติ	 เนื่องจากภาระหน้ีที่ยังอยู่ในระดับสูง

ท�าให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย	 การลงทุนภาค
เอกชนปรับดีขึ้นเล็กน้อย	 เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ยังรอประเมินความชัดเจนในนโยบายของภาครัฐ	 และการ
ฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศอีกระยะหน่ึงก่อน	 ขณะที่การ
เปิดตัวโครงการในต่างจังหวัดจะยังคงหดตัวไปจนถึงสิ้นป	ี
เนื่องจากมีภาวะอุปทานล้นตลาดในช่วงก่อนหน้า	
	 ส่วนความต้องการที่อยู่อาศัยจะปรับดีขึ้นตามความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ค่อยๆ	ฟื้นตัว	สะท้อนจากจ�านวนผู้เข้า
เย่ียมชมโครงการทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้และมกีารตดัสนิใจซือ้มาก
ขึน้ตัง้แต่ปลายไตรมาสก่อนหน้า	แต่คาดว่ายงัไม่กลบัสูร่ะดับ
ปกต	ิเพราะแม้ว่าเม็ดเงนิทีเ่ร่ิมไหลเข้ามาในตลาดทนุมากขึน้

ได้ส่งผลให้ก�าลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ปรับตัวเพิ่มมากขึ้น	
แต่ภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและสัญญาณการ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจท่ียงัไม่ชดัเจน	ท�าให้ผูบ้รโิภคจะยงัคง
ระมัดระวงัในการใช้จ่ายต่อไปอีกระยะหนึง่	สอดคล้องกบั
มุมมองของสถาบันการเงินที่คาดว่าความต้องการสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยในไตรมาสที่	3	มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากไตรมาสก่อนหน้า	
	 ท้ังนี้ผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คาดว่า
ต้นทุนวัสดุก่อสร้างและแรงงานจะปรับเพิ่มขึ้นมากหลัง
จากทีผู่ป้ระกอบการเริม่ทยอยเปิดโครงการทีอ่ยูอ่าศยัใหม่
มากขึ้น	

■ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม1/  17,016		 19,826		 1,654		 1,209		 1,243	 1,461		 ...		 8,158	
 (16.7)  (16.5)  (-13.0)  (-16.3)  (-27.7)  (-22.4)   (-16.8)
 - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมร้อยละ 22/ (กรณีปกติ)  17,016  19,826  1,654  1,209  1,243 1,461  ...   8,158 
 (16.7)  (16.5)  (-13.0)  (-16.3)  (-27.7)  (-22.4)   (-16.8)
 - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมร้อยละ 0.013/ (กรณีพิเศษ)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   ...  0.00
■ มูลค่าการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งประเทศ4/  850,818		 991,319			 82,696		 60,440		 62,160	 73,069	 	...		 407,892	
 (16.7)  (16.5)  (-13.0)  (-16.3)  (-27.7)  (-22.4)   (-16.8)
 - ภาคกลาง  519,124  616,992   48,802  36,670  44,284 51,374  ...  260,151 
  (14.0)  (18.9)  (-18.6)  (-13.9)  (-16.3) (-12.0)   (-13.1)
 - ภาคตะวันออก 101,984  128,298  14,603  6,054  1,613 2,536  ...  42,346
  (31.0)  (25.8)  (16.9)  (-31.0)  (-84.5)  (-80.3)  ...  (-31.4)
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  84,176  82,724  5,991  6,299  6,941 7,239  ...  37,932
 (22.1) (-1.7) (-26.6)  (-18.1)  (-19.8)  (-3.4)     (-18.4) 
 - ภาคเหนือ 84,201  90,949  6,943  6,196  6,447  6,948  ...  38,539
 (18.4) (8.0) (-14.9)  (-16.4)  (-18.1)  (-21.3)  (-17.6)
 - ภาคใต้ 61,332  72,355  6,357  5,223  2,875  4,972  ...  28,924
 10 18 1 -9 -53 -24  -20
■ การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งประเทศ5/ (หน่วย)  87,007  99,217  6,668  9,068  9,019 9,994  ... 57,732
 - กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  21,271  20,247  456  1,813  1,168  1,690  ... 6,010
  (-14.4)  (-4.8)  (-77.0)  (73.8)  (-45.9)  (37.1)   (-40.7)
 - ต่างจังหวัด 65,736 78,970 6,212 7,255 7,851 8,304 ... 51,722
 (-31.4)  (20.1)  (160.7)  (-1.5)  (37.8)  (52.3)   (76.5) 
■ การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศ (หน่วย)  81,665		 102,200		 3,296		 4,664		 10,767	 9,720		 ...	 43,373
 (105.2)  (25.1)  (-51.3)  (5.8)  (58.7) (-42.4)   (-1.2)
 กรุงเทพมหานคร  34,461  50,602  943  1,605  3,922 4,682  ...  19,011  
 (18.6)  (46.8)  (-2.1)  (-33.5)  (90.9) (-51.7)   (-10.6)
 ต่างจังหวัด  47,204  51,598  2,353  3,059  6,845 5,038  ...  24,362
 (339.5)  (9.3)  (-59.5)  (53.3)  (44.7)  (-29.9)   (7.7)
■ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของ	ธพ.6/  1,795,476		 2,053,857		 2,094,177		 2,104,756		 2,118,611	 2,140,380		 ...		 2,140,380	
 (11.7)  (14.4) (12.6) (13.0) (12.5) (11.9)   (11.9)
 ผู้ประกอบการ  457,348 548,270  557,175  556,758  557,849 560,778  ...  560,778
 (11.8)  (19.9)  (13.6)  (11.2) (10.3) (10.0)  (10.0)
 ผู้บริ โ ภค  1,338,128  1,505,587  1,537,002  1,547,998  1,560,762 1,579,602  ...  1,579,602
 (11.7)  (12.5)  (12.2) (13.6) (13.3) (12.5)  (12.5)
■ ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม (เขต กทม.-ปริมณฑล)		 125,002		 132,302		 7,862	 10,773		 12,136		 8,003	 ...		 51,109	
 (หน่วย) (52.7)  (5.8)  (-11.3)  (-7.1)  (-35.1)  (-19.6)   (-12.6)
 บ้านจัดสรร 23,174  37,577  2,879  1,963  2,754  2,868  ...  15,042
 (-14.2)  (62.2)  (-5.1)  (-25.1)  (-24.8) (-14.8)   (-5.3)
 แฟลตและอาคารชุด7/  78,391  71,440  2,874  6,985  7,410  2,895  ...  24,324
 (125.7)  (-8.9)  (-28.0)  (-7.0)  (-43.3)  (-39.4)  (-23.1)
 ปลูกสร้างเอง  23,437  23,285  2,109  1,825  1,972 2,240  ...  11,743
 (16.4)  (-0.6)  (14.5)  (24.4)  (-0.2)  (23.1)   (7.4)
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โครงการทัศนศึกษาดูงานโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม รวม 9 โครงการ และ 4 เมืองใหญ่ 

กัวลาลัมเปอร์, ปุตราจายา, ยะโฮร์บาห์รู และสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2557

กิจกรรมสมาคมฯ
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สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสมาคมการค้าดีเด่น ประจ�าปี 2557

ด้านความสามารถในการบริหารจัดการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบโดย

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
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ผลการดําเนินงานของสมาคมธุรกิจบ�านจัดสรร 
ประจําเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2557

4 มิถุนายน 2557
	 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรจัดประชุม

คณะกรรมการสมาคมฯ	 ประจ�าเดือน

มิถุนายน	2557	ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	

คองคอร์ด

5 มิถุนายน 2557
	 คณุอธปิ	พชีานนท์	และคณุอสิระ	บญุยงั

เข้าร่วมงานสัมมนาในหลักสูตรอบรม	REIC	

“Real	Estate	Certification	Program”	รุน่ที	่7

ณ	โรงแรมฮอลิเดย์	อินน์

5 มิถุนายน 2557
	 คุณอิสระ	 บุญยัง	 เข ้าร ่วมประชุม

คณะกรรมการด�าเนินการศูนย ์ข ้อมูล

อสังหาริมทรัพย์	ครั้งที่	1/2557	ณ	ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์

5 มิถุนายน 2557
	 คณุมานะ	จิระนภากลุ,	คุณชรูชัฏ์	ชาครกลุ,

คุณวิชุตา	ใจเที่ยง	และคุณวรัทภพ	แพทยานันท์	

เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมบ้าน

และคอนโด	ครั้งที่	31	(ครั้งที่	1/2557)	ณ	โรง

แรมโกลเด้น	ทิวลิป	ซอฟเฟอริน

11 มิถุนายน 2557
	 คุณรุ่งอนันต์	 ลิ่มทองแท่ง,	คุณวิชุตา	 ใจเที่ยง	และคุณวรัทภพ	

แพทยานันท์	 เข้าร่วมประชุมเพื่อหาสาเหตุของสภาพปัญหาของการ

ร้องเรยีน	ตลอดจนแนวทางปองกนัและแก้ไขต่อไป	จดัโดยส�านกังาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ณ	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	

พรรษาฯ

12 มิถุนายน 2557
	 คุณอธิป	 พีชานนท์	 เข้าร่วมประชุม

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แรงงาน

ต่างด้าวไร้ฝีมอืในกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ	

กรณีโครงการลงทุนใหม่	ณ	สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย

17 มิถุนายน 2557
	 คุณวริศกร	ฤทธิ์นุช	เข้าร่วมประชุมสัมมนา

โครงการทบทวนแผนแม่บทการคุม้ครองผูบ้รโิภค

แห่งชาติ	 จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค	 ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	

คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ

1 กรกฎาคม 2557
	 คุณอธิป	พีชานนท์,	คุณอิสระ	บุญยัง,	คุณอานะวัฒน์	

นาวนิธรรม,	คุณสุนทร	สถาพร	และคณุรุง่อนนัต์	ลิม่ทองแท่ง

เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน	

พ.ศ.2543	ณ	ที่ท�าการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

2 กรกฎาคม 2557
	 คุณอธิป	 พีชานนท์	 เข้าร่วมประชุมคณะ

กรรมการศนูย์ข้อมลูอสงัหารมิทรพัย์	ครัง้ที	่1/2557	

ณ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์

9 กรกฎาคม 2557
	 คุณลักษิกา	 จารุภูมิ	 เข้าร่วมประชุมคณะ

กรรมการตัดสินการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์

พลังงานดีเด่น	 ปี	 2557	 ครั้งที่	 1/2557	 ณ	 กรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

9 กรกฎาคม 2557
	 คุณอธิป	 พีชานนท์	 และ	 ผศ.อัศวิน	

พิชญโยธิน	 เข ้าร ่วมประชุมหารือกรณี

แผ่นดนิไหวกับการปรบัปรงุกฎหมายควบคมุ

อาคารที่เกี่ยวข้อง	ณ	ส�านักการโยธา

15 กรกฎาคม 2557
	 คุณอารีศักดิ์	เสถียรภาพอยุทธ์	เข้าร่วมพิธี

เปิดงานสัมมนา	“การเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริหาร

ทรัพย์สิน”	 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ณ	

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์

16 กรกฎาคม 2557
	 คุณอธิป	พีชานนท์,	คุณอิสระ		บุญยัง	

และคุณสุนทร	สถาพร	เข้าร่วมประชุมคณะ

กรรมการสมาคมการค้ากลุ่มก่อสร้างและ

อสังหาริมทรัพย์	 ครั้งที่	 4-2/2557	ณ	 สภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย

16 กรกฎาคม 2557
	 คุณอิสระ	 บุญยัง	 และคุณวิชุตา	 ใจเที่ยง	

เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการ

แก้ไข	พ.ร.บ.การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา	

พ.ศ.2551	ณ	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

17 กรกฎาคม 2557
	 คุณอธิป	 พีชานนท์	 และ

คณะกรรมการสมาคมฯ	 เข้า

ร่วมงานสัมมนา	 “ผ่ากลยุทธ์

กระตุ้นตลาดคอนโด	 ภายใต้

วิกฤตการณ์ทางการเมือง”	 ณ	

โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	เซ็น-

ทรัลพลาซา	ลาดพร้าว

21 กรกฎาคม 2557
	 คุณสุภาภรณ์	ปุสสะนาค	เข้าร่วมสัมมนา	“การเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริหาร

ทรพัย์สนิ”	จดัโดยกรมพฒันาธรุกิจการค้า	ณ	กรมพฒันาธรุกจิการค้า	กระทรวง

พาณิชย์

23 กรกฎาคม 2557
	 ผศ.ดร.เกษรา	 ธัญลักษณ์ภาคย์	 และ

คุณสาธิณี	 พิศาลคุณากิจ	 เข้าร่วมงาน	

“Samsung	Business	Experience	Forum	

2014”	ณ	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	เซน็ทรลั

เวิลด์

22 กรกฎาคม 2557
	 คุณรุ่งอนันต์	 ล่ิมทองแท่ง	 เข้าร่วมงาน

แถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการก�าหนด

แนวทางการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคม

เพ่ือการเดินทางในภาวะภัยพิบัติในกรุงเทพฯ	

และปรมิณฑล	ณ	ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร
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24 กรกฎาคม 2557
	 คณุมานะ	จริะนภากลุ,	คณุดลพวิฒัน์	ปรดีา-

วภิาต,	คุณวชิตุา	ใจเทีย่ง	และคณุวรทัภพ	แพทยา-

นันท์	 เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรม

บ้านและคอนโด	ครัง้ที	่31	ณ	โรงแรมโกลเด้น	ทวิลปิ

ซอฟเฟอริน

25 กรกฎาคม 2557
	 คุณสมาน	ลิ่มทองแท่ง	เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน	

(MOU)	 ว่าด้วยการร่วมเป็นเครือข่ายบูรณาการการท�างานบริหารจัดการ

เส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติในพื้นท่ีกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 ณ	

โรงแรมเซ็นจูรี่	พาร์ค

28 กรกฎาคม 2557
	 คุณลักษิกา	 จารุภูมิ	 เข้าร่วมประชุมคณะ

กรรมการตัดสินการแข่งขันการปรับปรุงแบบบ้าน

เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	 ครั้งที่	 1/2557	 ณ	 กรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

29 กรกฎาคม 2557
	 คุณอธิป	พีชานนท์,	คุณอิสระ	บุญยัง,	คุณ

วสันต์	 เคียงศิริ,	 คุณประเสริฐ	 แต่ดุลยสาธิต,	

คุณพรนริศ	ชวนไชยสิทธิ์	และคุณสัมมา	คีตสิน

เข้าร่วมประชุมหารือนอกรอบกับการประปา

นครหลวง	ณ	โรงแรมโกลเด้น	ทวิลปิ	ซอฟเฟอรนิ

29-31 กรกฎาคม 2557
	 คุณวิชุตา	 ใจเที่ยง	 เข้าร่วมงานสัมมนา	 “REIC	

Real	Estate	Certification	Program	รุ่นที่	8”	หลักสูตร	

“กฎหมายและการภาษีเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์”	 ณ

โรงแรมฮอลิเดย์	อินน์	สุขุมวิท	22

30 กรกฎาคม 2557
	 คุณอธิป	 พีชานนท์	 และคุณอิสระ	 บุญยัง	

เข้าร่วมรบัฟังความคดิเหน็เรือ่งการแก้ไขพระราช-

บัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา	 พ.ศ.

2551	ณ	โรงแรมอโนมา	

1 สิงหาคม 2557
	 คณุอธปิ	 พีชานนท์	 และคณุสนุทร	 สถาพร	

เข้าร่วมงานสมัมนาวชิาการและชีแ้จงหลกัเกณฑ์

การประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น	

2557	 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนรุกัษ์พลงังาน	ณ	โรงแรมปร๊ินซ์พาเลซ

4 สิงหาคม 2557
	 คณุอธปิ	พชีานนท์,	คณุอานะวฒัน์	

นาวินธรรม	 และคุณวสันต์	 เคียงศิริ

เข ้าพบ	 ดร.เกษมสันต์	 จิณณวาโส

เลขาธิการ	ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	

ณ	 ส� านั ก ง านน โยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24 กรกฎาคม 2557
	 คุณสุนทร	 สถาพร,	 คุณวสันต์	 เคียงศิริ	 และคุณชูรัชฏ์	 ชาครกุล

เข ้าร ่วมงานเสวนาเรื่ องคุณลักษณะของบัณฑิตทางด ้านธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์	 โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ณ	โรงแรมพูลแมน	คิง	เพาเวอร์

7 สิงหาคม 2557
	 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	 จัดประชุมคณะ

กรรมการสมาคมฯ	ประจ�าเดือนสิงหาคม	 2557	

ณ	 โรงแรมเซ็นทารา	 แกรนด์	 เซ็นทรัลพลาซา	

ลาดพร้าว
9-12 สิงหาคม 2557
	 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	 จัดน�าคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม

ทัศนศึกษาดูงานโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม	ณ	ประเทศมาเลเซีย

และสิงคโปร์
14 สิงหาคม 2557
	 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร,	 สมาคมอาคาร-

ชดุไทย	 และสมาคมอสงัหารมิทรพัย์ไทย	 จดังาน

จับสลากเลือกพ้ืนที่งานมหกรรมบ้านและคอนโด

ครั้งที่	31	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

20 สิงหาคม 2557 
	 คุณอธิป	 พีชานนท์	 เข้า

ร่วมงานประชาสมัพนัธ์เปิดตัว

แคมเปญ	“สินเชื่อบ้านกสิกร-

ไทย”	 ณ	 โรงภาพยนตร์	 SF	

World	เซ็นทรัลเวิลด์

21 สิงหาคม 2557
	 คุณอธิป	 พีชานนท์	 เข้าร่วมพิธีเปิด

งานแสดงสินค้า	 “Home	 Builder	 Expo	

2014”	 จัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน	

ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์21 สิงหาคม 2557
	 คุณอธิป	 พีชานนท์	 เข้าร่วมพิธีเปิดงานอภิ

มหกรรมบ้าน-คอนโดฯและสนิเชือ่แห่งปี	ประจ�าปี	

2014		จัดโดยสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย	ณ	ศูนย์

การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

26 สิงหาคม 2557
	 คุณอธิป	 พีชานนท์	 เข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้า	 ประจ�าปี	 2557	

“Together	 is	 Power”	 และสมาคมได้รบัรางวลัสมาคมการค้าดเีด่นด้านความ

สามารถในการบรหิารจัดการ	ณ	โรงแรมเซน็ทารา	แกรนด์	แอท	เซน็ทรลั	เวิลด์

28 สิงหาคม 2557 
	 สมาคมธรุกจิบ้านจดัสรรและสมาคมอาคารชดุไทย	จดัประชมุพบปะหารอื

ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 และจัดงานเสวนารายไตรมาส	 ครั้งที่	

1/2557	ณ	โรงแรมโกลเด้น	ทิวลิป	ซอฟเฟอริน



ถาม-ตอบ : เรื่องกฎหมายภาษีที่ดินฯ

Q : ผูม้หีน้าท่ีเสียภาษีท่ีดนิและสิง่ปลูกสร้าง

	 A : ผู้เป็นเจ้าของท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง	ได้แก่	
ผู้ที่มีเอกสารสิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่ง

ปลกูสร้าง	เช่น	บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีเ่ป็น

เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 หน่วยงานราชการ	

รฐัวิสาหกจิ	บริษทัเอกชน	เป็นต้น	รวมถงึผูค้รอบครอง

หรือท�าประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างอันเป็น

ทรัพย์สินของรัฐ	

Q : ฐานภาษีค�านวณจากอะไร	

	 A : ฐานภาษี	ได้แก่	มูลค่าทั้งหมดของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างท่ีคิดจากราคาประเมินทุนทรัพย	์

(เช่น	ทีด่นิและตวับ้าน)	รวมกบัมลูค่าทรพัย์สนิอืน่

ทีม่ลีกัษณะถาวรหรอืประกอบเป็นอนัเดยีวกบัทีด่นิ

หรอืสิง่ปลกูสร้างนัน้	(เช่น	ร้ัวและถนนภายในบ้าน)	

ทัง้นีโ้ดยไม่รวมเครือ่งจกัรท่ีตดิตัง้เป็นส่วนควบกบั

ที่ดิน	

Q : หลักเกณฑ์การประเมินฐานภาษ	ี

 A : 1)	 กรณีที่ดินที่ไม่มีส่ิงปลูกสร้างให้

ใช ้ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นฐานภาษี

	 2)	 กรณีที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างให้ใช้ราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรวมกับราคาประเมินทุน-

ทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง

	 3)	 กรณีห้องชุดให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์

ห้องชุดเป็นฐานภาษี

	 ทัง้นีใ้ห้หกัค่าบ�ารงุรกัษาสิง่ปลกูสร้างหรอืห้อง-

ชุดตามหลักเกณฑ์ดังนี้	

	 1)	สิง่ปลูกสร้างหรอืห้องชดุทีม่อีายตุัง้แต่	1	ปี	

จนถงึ	10	ปี	ให้หักค่าบ�ารุงรักษาแต่ละปีในอตัราร้อย

ละ	1	ต่อปี	ตามอายขุองสิง่ปลกูสร้างหรอืห้องชุดนัน้

 ในฐานะท่ีเป็นกฎหมายใหม่และมีผลกระทบต่อภาระภาษีของผู้ถือครองท่ีดินโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นประชาชนท่ัวไปและผู้ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย์ กฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจึงเป็นร่างกฎหมายที่เป็นที่สนใจของผู้คนอย่างมาก คณะผู้จัดท�าวารสารจึง

รวบรวมค�าถามส�าคัญเพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้

	 2)			ส่ิงปลกูสร้างหรือห้องชดุท่ีมีอายตุัง้แต่	10	ปี	ขึน้

ไป	ให้หกัค่าบ�ารงุรกัษาร้อยละ	10	เม่ือค�านวณราคา

ประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน	 ส่ิงปลูกสร้างหรือห้องชุด

ทั้งหมดที่ถือครองอยู ่	 ในกรณีของทรัพย์สินที่

ใช้เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยหรือท�าการเกษตร	 หากมี

มูลค่าไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

ก็ให้ได้รับการยกเว้นภาษี

Q : อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บภาษีที่ดินฯ	

		 A : (1)	 อัตราภาษีทั่วไปส�าหรับที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างไม่เกินร้อยละ	0.5	ของฐานภาษี

	 (2)	 อัตราภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างส�าหรับ

ท่ีอยู่อาศัยของตนโดยไม่ประกอบเชิงพาณิชย์	 ไม่

เกินร้อยละ	0.1	ของฐานภาษี

	 (3)	 อัตราภาษีส�าหรับที่ดินที่ใช้ประกอบ

เกษตรกรรมไม่เกินร้อยละ	 0.05	 ของฐานภาษี	

ส�าหรบัทีด่นิว่างเปล่ามไิด้ท�าประโยชน์ตามสมควร	

จะจัดเก็บในอัตราท่ีไม่ต�่ากว่าอัตราภาษีทั่วไปแต่

ไม่เกิน	0.5%	และต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น	1	 เท่าทุก	

3	ปี	แต่รวมแล้วไม่เกิน	2%	

Q : เกณฑ์การจัดเก็บภาษีฯ ส�าหรับกรณี

ธุรกิจอสังหาฯ เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทีอ่ยูร่ะหว่างการขาย และท่ีดนิท่ีอยูร่ะหว่าง

การพัฒนา 

 A : กรณีทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการขายและ

ไม่ได้ประกอบการพาณิชย์	 (ท้ิงว่างไว้)	 ปัจจุบัน

ต้องเสียภาษีบ�ารุงท้องที่อยู่แล้ว	แต่กฎหมายภาษี

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างได้เปิดช่องให้ลดอัตราภาษี

ส�าหรับทรัพย์สินบางประเภทเพิ่มเติมโดยก�าหนด

ในพระราชกฤษฎีกาได้	(มาตรา	24	วรรค	2)	

	 กรณีของที่ดินที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของผู้

ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันต้อง

เสียภาษีบ�ารุงท้องที่อยู่แล้ว	แต่กฎหมายภาษีที่ดิน

และส่ิงปลูกสร้างก�าหนดให้เสียภาษีในอัตราภาษี

ทัว่ไป	(ไม่เกนิร้อยละ	0.5	ของราคาประเมนิ)	อย่างไร

ก็ตาม	 อาจนิยามความหมายของที่ดินว่างเปล่า

มไิด้ท�าประโยชน์ไม่ให้หมายความรวมถงึทรัพย์สนิ

ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของผู้ประกอบการพัฒนา

อสงัหารมิทรพัย์	เพือ่มใิห้ต้องเสยีเพิม่ข้ึนอกี	1	เท่า

ในทุก	3	ปี	แต่ไม่เกินร้อยละ	2	ของราคาประเมิน

หากไม่มีการท�าประโยชน์ในที่ดิน

Q : ท่ีดนิหรือสิง่ปลูกสร้างทีใ่ช้เป็นทรพัย์สนิ

ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรจะต้องเสีย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่

	 A : ตามหลักการของร่างกฎหมายนี้	ผู้เป็น
เจ้าของทรพัย์สนิส่วนกลางซ่ึงในกรณนีีค้อืเจ้าของ

โครงการหรือนิติบุคคลบ้านจัดสรรเป็นผู้เสียภาษี

ดังกล่าว	 เนื่องจากยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สิน	

อย่างไรก็ตาม	 หากมีการยกทรัพย์สินส่วนกลาง

ให้ทางราชการหรอืประชาชนทัว่ไปได้ใช้ประโยชน์	

เช่น	 ยกถนนที่ผ่านโครงการให้เป็นทางลัดสู่ถนน

ใหญ่ก็จะได้รับยกเว้นภาษี

Q : ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

	 A : กระทรวงการคลงัได้เสนอแนวทางเบือ้งต้น
เก่ียวกับแผนการจัดเก็บภาษีให้คณะรักษาความ

สงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	พจิารณาแล้ว	และ	คสช.เหน็

ด้วยและให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปศึกษาราย-

ละเอียดเพิ่มเติม	
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