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	 สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมธุรกิจ

บ้านจัดสรรและผู้มีเกียรติท่ีอ่านวารสารฉบับนี้

เราได ้ก ้าวเข ้ามาในไตรมาสที่สองของป ี	

2557	 อย่างทุลักทุเล	 จากปัญหาสภาวการณ์

ทางการเมืองท่ีไม่ปกติ	 ซ่ึงมีผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและธรุกจิพฒันา

อสงัหารมิทรพัย์ในทางลบ	ท�าให้จ�านวนปรมิาณ

ยอดขายลดลงในไตรมาสท่ีหนึ่ง	 แต่ก็มีความ

หวงัว่าสถานการณ์น่าจะเปลีย่นแปลงไปในทาง

ท่ีดีข้ึน	 และท�าให้เศรษฐกิจของประเทศและ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลับมาเป็นปกติ

ในเร็ววัน	 ก็จะช่วยท�าให้เวลาส่วนเหลือของปี	

2557	เพยีงพอทีจ่ะให้ผู้ประกอบการได้เร่งสร้าง

ผลประกอบการโดยรวมของปีนี้ให้กลับมาเป็น

อัตราการเติบโตที่เป็นบวก

	 ในภาวะที่ปัจจัยต่างๆ	 ยังไม่เอื้ออ�านวย

ต่อการขาย	ทางสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรก็หัน

มาเก็บกวาดปัญหาอุปสรรคในเรื่องระเบียบ

ข้อบงัคบักฎหมายต่างๆ	โดยพยายามผลกัดนัการ

แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ	 ของการด�าเนินธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่หลายกรณี	 อาทิเช่น	

การหารอืกบัผูบ้รหิารของการประปานครหลวง

ในการแก้ปัญหาอุปสรรคทั้งในด้านการวางท่อ	

การติดตั้งมิเตอร์ให้เป็นไปตามก�าหนดเวลา

และแผนงานของผู้ประกอบการ	 เป็นต้น	 และ

การประสานงานกับกรมท่ีดินในเรื่องของการ

แก้ไขปัญหาเกีย่วกบัการจดัตัง้นติบิคุคลหมูบ้่าน

จัดสรรและการส่งมอบสาธารณูปโภคหลังการ

จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว	 ซึ่งอยู่ระหว่างการ

ร่วมมือกับทางกรมที่ดินในการวิเคราะห์และ

แก้ไข	

	 นอกจากนั้น	 เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ

ผังเมืองทัง้ส่วน	กทม.และจังหวดัปริมณฑล	และ

อื่นๆ	ที่มีการจัดประชุมสัมมนาและหารือ	เพื่อ

สะท้อนมุมมองของผู้เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบให้น�าไปพิจารณาปรับปรุงผังเมือง

ในโอกาสต่อไป	 เรื่องเหล่านี้ที่สมาคมฯ	 เข้าไป

ร่วมผลักดันก็เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิด

ข้ึนแล้วในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ	

และยังป้องกันปัญหาและอุปสรรคในอนาคต

ไว้ด้วย	 โดยหวังไว้ว่าเม่ือตลาดเริ่มดีขึ้น	 ผู้

ประกอบการก็จะได้ขยายงานได้อย่างราบร่ืน	

สมาคมฯ	 ก็จะพยายามด�าเนินการในทุกด้าน	

เพื่อให้ท่านสมาชิกและผู้ประกอบธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์	ตลอดจนผู้บริโภคได้รับข้อมูล

ข่าวสารและมีความรู้ความเข้าใจในทุกเร่ืองที่

เ ก่ียวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยรวมและโดยเฉพาะของบ้านจัดสรร

	 สดุท้ายนี	้ผมและคณะกรรมการสมาคมฯ

ขออวยพรให้ทุกท่านมีก�าลังใจและก�าลังกาย

ที่เข้มแข็ง	 พร้อมที่จะเผชิญหน้าและเอาชนะ

อปุสรรคทกุประการ	ตลอดจนมคีวามรอบคอบ

ไม่ประมาทในการด�าเนนิธุรกจิให้เจรญิก้าวหน้า

ยิ่งๆ	ขึ้นไป

นายอธิป พ�ชานนท� 
นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

สาส์นจากนายกสมาคมธุรกิจบ�านจัดสรร
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	 การวางท่อประปาในโครงการจัดสรร

ถือเป็นกลุ่มธุรกิจรายได้เสริมของการประปา

นครหลวง	 (กปน.)	 หรือท่ีเรียกว่าธุรกิจหน้า

มาตร-หลังมาตร	ซึ่งมีผู้ใช้บริการหลักเป็นกลุ่ม

หมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียมท่ีมีการเปิด

ตวัเข้าสูต่ลาดนบัแสนยนูติในช่วงหลายปีทีผ่่าน

มา	และเป็นผูใ้ช้น�า้ประปารายใหม่ทีเ่ข้ามาเพิม่

ขึ้นทุกๆ	ปี	โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ	3	จังหวัด	คือ

กรุงเทพฯ	นนทบุรีและสมุทรปราการ	

	 แต่ที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนหลายประเด็น

ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการกับ	 กปน.	 ในเรื่อง

ของการบังคับให้วางท่อประปาทีเดียวทั้ง

โครงการ	ขัน้ตอนการช�าระเงนิ	รวมไปถงึปัญหา

ผู้รับจ้าง	 (ผู้รับเหมา)	 ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ	

กปน.ไม่ได้มาตรฐาน	ซึ่งเดิมได้ก�าหนดขั้นตอน

การด�าเนินงานโดยให้	 กปน.เป็นผู้ออกแบบให	้

แล้วผู้ประกอบการเป็นผู้ว่าจ้างวางท่อประปา

เอง	(8%)	และล่าสดุได้เปลีย่นเป็นการจ้าง	กปน.

ควบคุมงานและจ้างผู้รับเหมาที่ขึ้นทะเบียนกับ	

กปน.เป็นผู้ติดตั้ง	(100%)

	 เมื่อวันที่	24	มกราคม	2557	ที่ผ่าน	2	สมาคมอสังหาริมทรัพย์	คือสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและ

สมาคมอาคารชดุไทย	ได้จดัประชมุปฏบิตักิารร่วมกบัการประปานครหลวง	(กปน.)	เพือ่น�าเสนอปัญหา	

ข้อเสนอแนะและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

สถิติการใช้น�้าประปาแสนครัวเรือนต่อปี
	 คุณประเสริฐ	แต่ดุลยสาธิต	เลขาธิการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	กล่าวว่า	ในแต่ละปีจะมีจ�านวน

ลูกค้าที่รับโอนบ้านและคอนโดมิเนียมเพ่ืออยู่อาศัยจริงเป็นจ�านวนนับแสนยูนิต	จะเห็นได้จากตัวเลข

ยอดขายเฉลี่ยในแต่ละปีของบ้านแนวราบอยู่ที่ประมาณ	 40,000	 ยูนิต	 ส่วนคอนโดมิเนียมจะอยู่ที่	

50,000-60,000	 ยูนิต	 ซ่ึงตัวเลขยอดขายส่วนนี้การประปานครหลวงสามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลใน

การวางแผน	และเพ่ิมการบริการต่างๆ	เพื่อรองรับจ�านวนลูกค้าท่ีจะโอนบ้านและคอนโดฯ	ในแต่ละ

ปีได้	เพราะลูกค้ากลุ่มนี้จะกลายเป็นผู้ใช้บริการน�้าประปาของ	กปน.ในปีนี้และปีต่อๆ	ไป	

	 โดยเฉพาะในปี	2556	 ท่ีผ่านมาถือเป็นปีทองของตลาดอสังหาฯ	ในด้านยอดขาย	เพราะช่วง	

9	 เดือนแรกสามารถท�ายอดขายรวมได้สูงถึง	 86,835	 ยูนิต	 และประเมินกันว่าตลอดทั้งปียอดขาย

รวมจะประมาณ	110,000	ยูนิต	ในจ�านวนนี้แบ่งเป็นยอดขายจากกลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียมประมาณ	

70,000	ยูนิต	ทาวน์เฮ้าส์	25,000	ยูนิต	และบ้านเดี่ยว	15,000	ยูนิต	

	 โดยยอดขายจากกลุ่มสินค้าคอนโดฯ	ที่สูงกว่า	70,000	ยูนิตในปีท่ีผ่านมา	ผู้ซื้อจะต้องไปรับโอน

ห้องชดุและเข้าอยูอ่าศยัได้จรงิในอกี	2	ปีข้างหน้า	เพราะปกตติกึสงูจะใช้เวลาก่อสร้างเฉล่ีย	18-24	เดือน

ดังนั้น	ปีนี้ก็จะมีจ�านวนลูกค้าในกลุ่มคอนโดฯ	ที่ซื้อขายกันในช่วง	2	ปีที่แล้ว	จะมาโอนส่งมอบห้องชุด

ในปีนี้ประมาณ	50,000-60,000	ยูนิต	โดยคอนโดฯ	ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในเขต	CBD	หรือตาม

แนวเส้นทางรถไฟฟ้า	และล่าสุดได้ขยายแนวเส้นทางรถไฟฟ้าออกไปตามหัวเมืองรอบนอกมากขึ้น

	 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและสมาคม

อาคารชุดไทย	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม

กับการประปานครหลวง	 เร่ืองการขอใช้น�้า

ประปาโครงการแบบบูรณาการ	 เมื่อวันศุกร์

ท่ี	 24	 มกราคม	 2557	ณ	 โรงแรมเซ็นทารา	

แกรนด์	 แอท	 เซ็นทรัลพลาซา	 ลาดพร้าว	

กรุงเทพมหานคร		

ประชมุเชงิปฏบิตักิาร การประปานครหลวง 
การขอใชน้้ำาประปาโครงการแบบบูรณาการ

บทความ
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อาทิ	 ย่านจรัญสนิทวงศ์	 รวมถึงเกียกกาย	

บางโพ	 ติวานนท์	 ท�าให้คอนโดมิเนียมราคา

เริ่มต้นล้านกว่าบาทยังอยู ่ในเขตกรุงเทพฯ	

เป็นส่วนใหญ่	

	 ส่วนกลุ่มสนิค้าบ้านเดีย่วและทาวน์เฮ้าส์

ที่ซื้อขายกันในปีที่แล้วก็จะมาโอนกันในปีน้ี

เป็นส่วนใหญ่	เพราะระยะเวลาในการก่อสร้าง

โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี	 6-12	 เดือน	 โดยกลุ่มสินค้า

ทาวน์เฮ้าส์ซึง่เฉลีย่ต่อปีจะมยีอดขายประมาณ	

24,000-25,000	 ยูนิต	 ในปีน้ีจะมีการโอน

ประมาณ	 24,000-25,000	 ยูนิต	 ส่วนใหญ่

กระจายอยูใ่นพืน้ท่ีย่านชานเมอืง	โดยเฉพาะใน

โซนที่เคยเกิดน�้าท่วมใหญ่ในช่วงปลายปี	2554	

ที่ผ่านมา	 ซึ่งขณะนี้ดีมานด์ในย่านนั้นกลับมา

เป็นปกติแล้ว	 อาทิ	 โซนเหนือและโซนตะวัน

ตกของกรุงเทพฯ	

	 ขณะท่ีกลุม่สนิค้าบ้านเดีย่วดมีานด์เฉลีย่

ต่อปีจะอยู่ที่	 14,000-15,000	 ยูนิต	 ในช่วง	

9	 เดือนแรกของปีที่แล้วมียอดขายประมาณ	

11,000	 ยูนิต	 แต่คาดว่าทั้งปี	 2556	 จะมียอด

ขายรวม	 15,000	 ยูนิต	 เท่ากับว่าดีมานด์ของ

บ้านเดี่ยวที่จะใช้บริการของการประปาในปีนี้

จะอยู่ที่	15,000	ยูนิตเช่นกัน	

	 ส่วนกลุ ่มสินค้าบ้านแฝดยอดขายต่อ

ปีจะไม่สูงมากเมื่อเทียบกับบ้านเดี่ยวและ

ทาวน์เฮ้าส์	 โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่	 3,000-4,000	

ยูนิต	 เพราะเป็นสินค้าทดแทนระหว่างบ้าน

เดี่ยวกับทาวน์เฮ้าส์	

คอนโดฯ	เปิดตัวใหม่พุ่งสูงถึง	85,000	ยูนิต
	 ด้านคุณธ�ารง	ปัญญาสกุลวงศ์	นายกสมาคมอาคารชุดไทย	ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ของตลาด

คอนโดมิเนียมว่า	ในช่วงหลายๆ	ปีที่ผ่านมาจ�านวนการเปิดตัวคอนโดฯ	เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า	2	เท่าเมื่อ

เทียบกับบ้านจัดสรร	เช่น	เมื่อปี	2556	ที่ผ่านมามีจ�านวนคอนโดฯ	เปิดตัวใหม่ประมาณ	85,000	ยูนิต	

ขณะทีบ้่านแนวราบมกีารเปิดตวัแค่	45,000	ยนูติ	เฉพาะในเขตกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	และในอนาคต

สัดส่วนห้องชุดที่เปิดตัวใหม่เข้ามาในตลาดยังคงสูงกว่าแนวราบเหมือนเดิม	 เพราะว่าราคาท่ีดินปรับ

ตัวสูงขึ้นท�าให้บ้านแนวราบราคาแพง	 เป็นเหตุให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าแนวราบได้ยากขึ้น	 ดังนั้นทางออก

ของคนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจึงเลือกซื้อคอนโดฯ	แทน	เพราะท�าเลที่ตั้งของโครงการอยู่ในเมืองและ

สามารถหาซื้อได้ในราคาล้านกว่าบาท	

	 และล่าสุดผังเมืองรวมฉบับใหม่ได้มีการแก้กฎระเบียบให้สามารถพัฒนาคอนโดฯ	ในซอยได้	จะ

ยิ่งเพิ่มจ�านวนคอนโดฯ	ในเมืองให้มากขึ้น	ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้น�้าประปาในเขตเมืองเพิ่ม

สูงมากขึ้นเช่นกัน	ซึ่งเท่ากับว่าความต้องการใช้น�้าประปาในกลุ่มของคนซื้อคอนโดฯ	จะมีจ�านวนมาก

ขึ้นในอนาคต	

แจงความประสงคขอรับบริการ

การประปานครหลวงผูจัดสรร

สำนักงานประปาสาขา โดยสวนสำรวจและ

ออกแบบเปนผูรับเรื่อง

 สำรวจและออกแบบ (2 วันทำการ)

- แจงรายชื่อผูประสานงาน 2 คน

- ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร

สวนสำรวจและออกแบบ (กรณีเอกสารไมถูกตองครบถวน)

- ประสานงานกับผูแทนของโครงการเพื่อขอเอกสาร

  ประกอบใหถูกตองครบถวน

สวนสำรวจและออกแบบ (5 วันทำการ)

- ออกแบบและเขียนแบบ Master Plan ทั้งโครงการ

- ประมาณราคาเบื้องตน Master Plan ทั้งโครงการ

  แจงผลการประมาณราคาเบื้องตน 

สวนสำรวจและออกแบบ (5 วันทำการ)

- ออกแบบและเขียนแบบ

- ประมาณราคาเบื้องตน

- แจงราคาคาใชจาย

ชำระเงินคาใชจาย

ประสานงานกับผูแทนของ กปน. เพื่อจัดสงเอกสาร

ประกอบใหถูกตองครบถวน

รวมระยะเวลาตั้งแตแจงความประสงค

ถึงชำระเงิน = 12 วันทำการ

เอกสารประกอบ

1.หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

2.สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมีอำนาจลงนาม

3.หนังสือมอบอำนาจแจงผูประสานงานของโครงการ

4.สำเนาบัตรประชาชนของผูประสานงานของโครงการ

5.ผังโครงการจัดสรรทั้งโครงการที่แสดงจำนวนแปลงจัดสรรและแนววางทอ

  ระบายน้ำพรอมรูปตัดถนนที่แสดงแนวสาธารณูปโภคตางๆ (พรอม CD)

6.แผนผังแสดงเฟสของโครงการที่ตองการออกแบบวางทอพรอม CD (ถามี)

7.ภาพถายแสดงความพรอมหนาสนามของโครงการ เชน ความกวางแนวรอง

วางทอ แนวรั้ว ความลึกทอระบายน้ำบริเวณทางแยก เปนตน

เสนอ	3	แนวทางแก้ปัญหาติดตั้งระบบประปาล่าช้า
	 ทั้งนี้	จากตัวเลขยอดขายและการโอนในแต่ละปีที่สูงถึงระดับ	100,000	ยูนิต	เท่ากับว่าจ�านวนผู้

ต้องการใช้น�า้ประปาจะสงูถึง	100,000	ครัวเรอืนต่อปีเช่นกัน	แต่ปัญหาทีเ่กิดขึน้จากการตดิตัง้ระบบน�า้

ประปาในโครงการบ้านแนวราบและอาคารชดุคือความล่าช้าในขัน้ตอนการตดิตัง้ท่อประปาในโครงการ

ซึ่ง	กปน.เป็นผู้รับผิดชอบ	ท�าให้ไม่สามารถติดตั้งมิเตอร์น�้าให้เสร็จไปพร้อมๆ	กับการโอนของลูกค้าได้	

	 ดังนั้น	ผู้ประกอบการทั้งสองสมาคมจึงได้น�าเสนอปัญหาและแนวทางต่อ	กปน.	เพื่อให้ทบทวน

การท�างาน	ใน	2	ประเด็นหลัก	คือ	ขอให้	กปน.ทบทวนการขออนุญาตวางท่อประปาในโครงการเอง

ช่องทางที่	2	ยื่นค�าร้อง	ณ	ส�านักงานประปาสาขาในพื้นที่บริการ	โดยตรง	(Walk	In)
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แบบ	 8%	 และขอให้ลดราคาค่าใช้จ่ายในการ

ติดต้ังประปาในกรณีท่ี	 กปน.เป็นผู้ด�าเนินการ

วางท่อประปาเองทั้ง	 100%	 เพราะมีค่าใช้จ่าย

สูงประมาณ	 20-30%	 เมื่อเทียบกับการวางท่อ

ประปาเองของโครงการ	

	 ส่วนปัญหาในการติดตั้งท่อประปาที่

ล่าช้าและไม่ได้มาตรฐาน	2	สมาคมได้น�าเสนอ

แนวคิดในการติดตั้งท่อประปาในโครงการไว้	3	

ขั้นตอนคือ	

	 ขั้นตอนที่ 1	 เรื่องการออกแบบ	 ขอให้

ผู้ประกอบการเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอน

แรกในการท�า	Master	Plan	ทั้งโครงการ	โดย

เฉพาะ	Master	Plan	ของกลุ่มบ้านจัดสรร	ซึ่ง

มักจะแบ่งการพัฒนาและการขายเป็นเฟสๆ	

จึงไม่สามารถก่อสร้างและวางระบบท่อประปา

ให้เสร็จพร้อมกันทั้งโครงการได้	แต่จะแบ่งการ

พัฒนาตามเฟสย่อย	

	 ขั้นตอนที่ 2	การก่อสร้างและการจัดจ้าง

ควรมีความกระชับและรวดเร็วมากข้ึน	 โดย

เสนอให้กระจายอ�านาจไปยังสาขาต่างๆ	 ของ	

กปน.ซึ่งมีอยู่	18	สาขาทั่วประเทศ	แทนการใช้

อ�านาจจากส่วนกลางเพื่อความรวดเร็วในการ

ด�าเนินงาน	 ส่วนปัญหาเรื่องท่อประปาท่ีให้ผู้

รับจ้างไปติดตั้งในโครงการต่างๆ	 ไม่เพียงพอ	

เมื่อเทียบกับการเติบโตของธุรกิจอสังหาฯ	 ท้ัง

บ้านแนวราบและอาคารชุดในช่วง	1-2	ปีที่ผ่าน

มาที่มีการเติบโตค่อนข้างเร็ว	 ควรมีการจัดซื้อ

อุปกรณ์ส่วนนี้สต็อกไว้ให้มากขึ้น

	 ส�าหรบัปัญหาเร่ือง	Pre-construction	ใน

การวางระบบประปา	 ได้มีข้อเสนอแนะว่าหลัง

จากมีการวางแนวเข็มรั้วบ้านแล้วให้สามารถ

วางระบบประปาได้ทนัท	ีเพือ่ให้งานก่อสร้างทัง้	

สองส่วนนี้เดินหน้าไปพร้อมๆ	กัน	และแล้วเสร็จไปพร้อมๆ	กับการส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

	 ขั้นตอนที่ 3	การตรวจรับมอบงาน	เสนอให้ภาคเอกชนเข้าไปมีบทบาทในการตรวจรับมอบงาน

ด้วย	เพื่อจะได้เร่งงานติดตั้งท่อประปาของผู้รับเหมาได้	

	 คุณธ�ารง	 ปัญญาสกุลวงศ์	 กล่าวเสริมว่า	 ในรอบหลายปีท่ีผ่านมา	 การบริการของการประปา

นครหลวงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น	 ส่วนปัญหาท่ีเกิดขึ้นในช่วง	 2	 ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการวางท่อ

ประปาในโครงการบ้านจัดสรรท�าได้ล่าช้า	 แต่ในส่วนคอนโดฯ	 มีปัญหาไม่มาก	 เพราะมีการวางท่อ

เข้าไปไว้ในโครงการหมดแล้ว	

	 แต่อย่างไรก็ตาม	 สิ่งที่เกิดขึ้นจากการวางท่อประปาในโครงการคือค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น	 20-30%	

ท�าให้ผู้ประกอบการน�าค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปบวกเพิ่มเป็นต้นทุน	 ผลักภาระให้คนซื้อบ้านหรือคอนโดฯ	

ต้องซือ้สนิค้าในราคาทีแ่พงขึน้เฉลีย่	10,000	บาทต่อยนูติ	ดงันัน้	หาก	กปน.กลบัไปใช้ระบบการจดัเก็บ

แบบเดิม	8%	และหาผู้รับเหมาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการประปามาด�าเนินการติดตั้งแทนการด�าเนินงาน

โดยการประปาเองทั้ง	100%	 เหมือนตอนนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงได้พอสมควร	 เพราะ

ธุรกิจหลักของการประปาคือการขายน�้าประปา	

		 “ก่อนหน้านี้ผู้รับเหมาที่เข้ามาวางท่อให้กับโครงการของผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดที่ใช้

เกณฑ์	8%	มูลค่างานจะอยู่	5-10	ล้านบาท	หากผู้รับเหมาให้ส่วนลด	10-15%	เท่ากับว่าผู้รับเหมาจะได้

ก�าไรขั้นต�่า	10%	เพราะก�าไรจริงๆ	น่าจะอยู่ที่	20-25%	ซึ่งเท่ากับว่ามูลค่างาน	5	ล้านบาท	ผู้รับเหมา

จะได้รบัก�าไรเกือบ	1	ล้านบาท	ทัง้นี	้หากการประปามีส่วนต่างผลก�าไรอยูท่ี	่30%	หากลดลงมา	10-15%

เพือ่ให้อานสิงส์ส่วนนีต้กไปถึงผู้ใช้น�า้จะท�าให้ผู้ซ้ือบ้านเบาภาระค่าใช้จ่ายลงได้	เพราะในระยะยาวการ

ประปาจะต้องจัดเก็บค่าน�้ากับลูกบ้านอยู่แล้ว	ดังนั้น	หากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งครั้งแรกลงได้	

จะท�าให้คนซือ้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้พอสมควร	เพราะคนซือ้บ้านหลงัแรกส่วนใหญ่มกัจะมภีาระ

ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นรวมอยู่ด้วย”

	 ดังนั้น	 หาก	 กปน.สามารถยืดหยุ่นให้ผู้ประกอบการสามารถกลับไปใช้อัตราค่าบริการ	 8%	 ได้	

จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้พอสมควร	ส่วนขัน้ตอนในการตดิต้ังมิเตอร์น�า้และการวางท่อประปาควรเปิด

โอกาสให้ผูป้ระกอบการเข้าไปมส่ีวนร่วมด้วย	โดยเฉพาะโครงการบ้านจดัสรร	ซึง่มักจะแบ่งการพฒันา

โครงการออกเป็นเฟส	

	 ส่วนการจดัเกบ็บรกิารค่าใช้น�า้ประปาของลกูค้าทีอ่ยูอ่าศยัในคอนโดฯ	เดมิคดิค่าบรกิารแบบอตัรา

ก้าวหน้า	คือใช้น�า้มากจะเสยีค่าบรกิารแพง	แต่ปัจจุบนั	กปน.ได้ปรบัราคาค่าบรกิารใช้น�า้ลงมาอยู่ทีค่วิละ
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10.50	 บาท	 ท�าให้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

ประจ�าเดือนของคนอยู่อาศัยในคอนโดฯ	ไปได้

มาก	แต่ขณะที่กลุ่มลูกค้าที่เช่าอพาร์ตเมนต์จะ

เสียค่าน�า้ประปาแบบอตัราก้าวหน้าควิละ	17-18	

บาท	ซึง่ถอืว่าเป็นอตัราทีส่งู	เพราะกลุม่ลกูค้าที่

เช่าอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่จะมีราย

ได้น้อย	 แต่กลับต้องจ่ายค่าน�้าประปาในอัตรา

ที่สูง	 หาก	 กปน.ปรับเกณฑ์การจัดเก็บค่าน�้า

ประปาของคนเช่าอพาร์ตเมนต์ให้อยู่ในอัตรา

เดียวกับคนซื้อคอนโดฯ	จะเป็นเรื่องที่ดี

กปน.พร้อมร่วมมือผู้ประกอบการแก้

ปัญหาทุกขั้นตอน
	 จากประเดน็ปัญหาดงักล่าว	ทางผูบ้รหิาร

ของการประปานครหลวงได้ช้ีแจงว่า	 ปัญหา

ในเรื่องของระยะเวลาในการติดต้ังท่อประปา

ที่ล่าช้านั้น	 กปน.ได้หาทางแก้ไข	 โดยให้ผู ้-

ประกอบการเข้าไปวางแผนร่วมกับ	 กปน.ใน

การวางผังสาธารณูปโภคร่วมกับผู้จัดการใน

แต่ละสาขาของ	กปน.ที่โครงการตั้งอยู่	โดยได้

แต่งตั้งผู้ประสานงานร่วมกันข้ึนมาโดยเฉพาะ

เพ่ือท�าหน้าที่ประสานงานในส่วนนี้	 และหลัง

จากที่ผู้ประกอบการยื่นผังจัดสรรมาให้	 กปน.

ตรวจสอบว่าโครงการมีการจัดแบ่งการพัฒนา

โครงการออกเป็นกีเ่ฟสแล้ว	กปน.จะเตรียมการ

ติดตั้งมาตรวัดน�้าให้เพียงพอกับจ�านวนเฟสที่ขอจัดสรร	ซึ่งมีตั้งแต่ขนาดครึ่งนิ้ว	หรือ	3/4	นิ้ว

	 หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการยื่นค�าร้องจ�านวน	 7	ข้อ	 เช่น	หนังสือรับรองต่างๆ	หนังสือ

มอบอ�านาจ	 ผังโครงการที่แสดงให้เห็นถึงแนวท่อระบายน�้า	 และรูปแบบของถนนในการวางแนว

สาธารณูปโภคของโครงการ	รวมถึงแผนผังในการแบ่งเฟสของโครงการให้	กปน.ตรวจสอบ	ซึ่ง	กปน.

จะใช้เวลาประมาณ	12	วันในวันท�าการเพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ผู้ประกอบการทราบ

	 ส่วนการขาดแคลนท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งท่อประปา	 ล่าสุด	 กปน.ได้มีการปรับปรุงระบบ

การส�ารองคลงัให้เพยีงพอกบัความต้องการของผูป้ระกอบการ	รวมทัง้ให้บรษิทัผูร้บัจ้างจัดหาท่อเหลก็

เหนียวหรือท่อ	GI	ได้เอง	

	 นอกจากนี้	 กปน.ยังได้แก้ไขสัญญาราคาจ้างเหมาค่าแรงงานวางท่อจ่ายน�้า	 ท่อบริการและงาน

ที่เกี่ยวข้องแบบ	Open-end	หรือแบบสัญญาย่อยล่วงหน้า	ซึ่งมีขั้นตอนการด�าเนินงานไว้อย่างชัดเจน	

เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของการจัดจ้างล่าช้า

		 และล่าสดุ	กปน.ได้มแีนวคดิทีจ่ะว่าจ้างผูร้บัจ้างแบบแบ่งเกรด	เช่น	วงเงนิค่างานตดิตัง้ทีน้่อยกว่า	

100,000	บาท	จะให้ผู้ว่าจ้างที่ได้คะแนนมากกว่า	70%	สามารถเข้ามารับงานติดตั้งประปาในโครงการ

ได้	ส่วนวงเงินที่สูงกว่า	100,000-600,000	บาท	ซึ่งอยู่ในอ�านาจของผู้จัดการสาขาในการคัดเลือกให้ผู้

ว่าจ้างที่มีผลการประเมินตั้งแต่	75%	ขึ้นไปสามารถเข้ามารับงานติดตั้งได้	

	 ส่วนการรบัช�าระเงนิทีเ่ป็นปัญหานัน้	เดมิทาง	กปน.ก�าหนดให้ช�าระเงนิได้ก็ต่อเมือ่โครงการน้ันมี

ความพร้อม	4	ข้อ	คอืมีแนวรัว้	มบ่ีอพกั	มถีนนและมเีสาไฟฟ้าในโครงการแล้ว	แต่เพ่ือเร่งรัดการท�างาน

ให้เร็วขึ้นทาง	กปน.จึงได้ปรับเกณฑ์ใหม่	โดยก�าหนดว่าหลังจากที่โครงการยื่นผังโครงการมาให้	กปน.

ตรวจสอบ	ทาง	กปน.จะด�าเนนิการส�ารวจ	ออกแบบและคดิค�านวณค่าใช้จ่ายให้เจ้าของโครงการช�าระ

เงนิได้ทนัที	หลงัจากนัน้จะให้ผูร้บัจ้างด�าเนนิงานและเบิกท่อและอปุกรณ์ไปเกบ็ไว้ทีโ่ครงการ	แต่จะเริม่

งานก่อสร้างได้เมื่อสภาพหน้างานพร้อม	

	 ล่าสุด	กปน.ได้จัดประชุมแบบ	Pre-con	ระหว่างผู้จัดสรรกับผู้รับจ้าง	 เพื่อชี้แจงมาตรฐานการ

ก่อสร้างให้ทราบ	เช่น	แนะน�าคณะกรรมการตรวจการจ้าง	ผู้ควบคุมงาน	ผู้รบัจ้างให้กับเจ้าของโครงการ

รับทราบ	รวมถึงแจ้งรายละเอียดของสัญญาการก่อสร้าง	ขั้นตอนการก่อสร้าง	และปัญหาที่เกิดขึ้นให้

เจ้าของโครงการทราบ	ซึ่งขั้นตอนการด�าเนินการในส่วนนี้จะใช้เวลาทั้งหมด	120	วัน	

	 ผูแ้ทนจาก	กปน.กล่าวเพิม่เตมิว่า	ปัจจบัุนการประปานครหลวงไม่ได้ปรบัราคาค่าน�า้ประปาเพ่ิม
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มา	15	ปีแล้ว	ส่วนการเปลี่ยนอัตราค่าติดตั้งท่อ

ประปาจากระบบ	8%	มาเป็น	100%	ก็เพื่อลด

ความสูญเสีย	 เพราะรายได้หลักของ	 กปน.มา

จากค่าน�้าประปา	 ธุรกิจการวางท่อประปาเป็น

แค่รายได้เสริมเท่านั้น	 ซึ่งได้เริ่มต้นธุรกิจนี้ไป

เมื่อปี	2553	ท�าให้กระบวนการท�างานในหลาย

ปีที่ผ่านมาอาจจะเกิดข้อผิดพลาดไปบ้าง	 แต่	

กปน.ได้ใช้ความพยายามในการพัฒนาระบบ

ตดิตัง้ท่อประปามาอย่างต่อเนือ่ง	และพยายาม

ตอบสนองความต้องการของกลุม่ผูป้ระกอบการ

บ้านจัดสรรให้มากที่สุด	 ซึ่งหลังจากท่ีได้มี

การปรับปรุงกระบวนการท�างานใหม่ไปแล้วจะ

สามารถลดการสูญเสียได้ถึง	24%	

ปัญหา-อุปสรรคที่พบในการวางท่อ

ประปา
	 ส�าหรบัปัญหาจากสภาพหน้างานที	่กปน.

ประสบปัญหาบ่อยๆ	 จะเป็นเรื่องของการวาง

ท่อผ่านทางแยก	โดยมกีารเว้นช่องวางท่อท่ีเลก็

เกินไปเมื่อเทียบกับขนาดท่อของ	 กปน.	 รวม

ถึงความลึกหลังท่อไม่ได้มาตรฐาน	 น้อยกว่า	

35	เซนติเมตร	ต้องเปลี่ยนจากท่อ	PVC	ไปใช้

ท่อเหล็กเหนียวแทน	ท�าให้ต้องเสียเวลาในการ

ติดตั้งนานขึ้น	 รวมถึงปัญหาท่อระบายน�้าใน

บรเิวณปากซอยตืน้ไม่สามารถวางท่อได้	ขณะที่

ผู้ประกอบการบางรายได้ก่อสร้างบ่อพกัและปัก

เสาไฟฟ้าไว้ในแนวท่อประปา	 หรือไม่เว้นแนว

เขตที่ดินเพื่อเป็นแนววางท่อประปาข้ามคลอง	

โดยก่อสร้างเป็นรั้วชิดคลองแทน	

	 ผูแ้ทนจาก	กปน.กล่าวว่า	ปัญหาทีเ่กดิขึน้

จากการออกแบบหลงัจากทีเ่จ้าของโครงการได้

ถมที่ดินไปแล้ว	 และได้น�าแบบแปลนโครงการ

มาให้	 กปน.พิจารณาเพื่อท�าการ	 Pre-design	

ร่วมกัน	ดังนั้นในช่วงเวลานี้หากผู้ประกอบการ

ต้องการจัดโปรโมชั่นตามเฟสท่ีเปิดขายของ

โครงการก่อน	ทาง	กปน.จะด�าเนินการวางท่อ

ให้ก่อน		 ส่วนขัน้ตอนการจดัจ้าง	กปน.สามารถ

เปิดลอยไว้ได้ก่อน	โดยจะก�าหนดความยาวของ

ท่อและเปิดหน้ารอ	หากเจ้าของโครงการพร้อม

ช�าระเงินเมื่อไหร่	 ผู้รับเหมาจะสามารถเข้าไป

ท�างานได้ทันที	 ส่วนขั้นตอนการเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ต่างๆ	ทาง	กปน.จะจัดส่งวัสดุอุปกรณ์

ไปยงัสาขาต่างๆ	ของ	กปน.พร้อมกบักระจายอ�านาจจากส่วนกลางไปให้ผูจ้ดัการสาขาพจิารณาจดัส่ง

อุปกรณ์ก่อสร้างได้ทันที

	 ส่วนองค์ประกอบในการช�าระเงินนั้นได้ลดขั้นตอนบางอย่างออกไป	 เช่น	ถนนในโครงการที่บด

อดัไปแล้ว	กปน.สามารถด�าเนนิการวางท่อประปาให้ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องเทถนนก่อน	เพยีงแค่โครงการ

ต้องมแีนววางท่อระบายน�า้ไว้ให้เท่านัน้	รวมถึงบ่อพกั	ซึง่อปุสรรคทีพ่บเหน็มากทีส่ดุคือพืน้ทีส่่วนกลาง	

ซึ่งเดิมมีการวางขนาดพื้นท่ีไว้	 1-1.50	 เมตร	 ยังสามารถวางท่อประปาได้	 แต่ปัจจุบันลดขนาดเหลือ	

70-80	เซนติเมตร	เพราะถูกเสาไฟฟ้าใช้พื้นที่ไป	35%	ท�าให้พื้นที่ที่เหลือไม่เพียงพอที่จะวางท่อประปา

ได้	พอเกดิปัญหาท่อประปาน�า้แตกจงึเข้าไปดแูลได้ยาก	ดงันัน้	หากมีการเจรจาร่วมกันตัง้แต่เร่ิมต้นใน

การท�า	Pre-design	จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หมด

	 ทั้งนี้	กปน.เห็นด้วยกับการท�า	M	Construction	โดย	กปน.จะเชิญเจ้าของโครงการให้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการประเมินผู้รับจ้าง	 โดยหากผู้ประกอบการให้คะแนนผู้รับจ้างต�่าแต่	 กปน.ให้คะแนนสูง	

จะน�าคะแนน	 2	 ส่วนนี้มาหาค่าเฉลี่ยรวมกัน	 หากผลคะแนนออกมาต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดผู้รับจ้าง

รายนั้นจะไม่สามารถรับงานได้	

	 นอกจากนี	้ยงัได้แต่งตัง้ผู้ประสานงานร่วมกับทางผู้ประกอบการ	โดยจะท�าหน้าทีดิ่วงานก่อสร้าง

ให้ทราบทกุขัน้ตอน	แต่ในบางสาขาผูป้ระสานงานอาจจะไม่เพยีงพอกบัจ�านวนโครงการทีย่ืน่ขอตดิตัง้

ประปาเข้ามา	เช่น	ย่านบางบัวทอง	ซึ่งมีจ�านวนโครงการจัดสรรเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก	

	 คุณธนศักดิ์	วัฒนฐานะ	ผู้ว่าการประปานครหลวง	กล่าวสรุปว่า	สิ่งที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการ

ติดตั้งท่อประปาในโครงการจัดสรรได้	คือ	การท�างานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับ	กปน.	ตั้งแต่

วันที่เริ่มต้นจัดซื้อที่ดินให้เดินเข้าไปหาการประปา	ซึ่งมีบริการ	One	Stop	Service	ให้บริการอยู่แล้ว	

เพราะทุกขั้นตอนการท�างานของ	กปน.ไม่มีความลับ	แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการท�างานของ	กปน.คือ

ผูป้ระกอบการอาจจะลมืเรือ่งการเชือ่มต่อท่อประปาของโครงการกบัท่อทีอ่ยูภ่ายนอกโครงการ	เพราะ

บางโครงการมรีะยะทางห่างกนัเป็นกโิลเมตร	ท�าให้ต้องผ่านขัน้ตอนการขออนญุาตกับหลายหน่วยงาน	

เช่น	 หน่วยงานของ	 กทม.และกรมชลประทาน	 ท�าให้ต้องเสียเวลาในการติดต่อกับหน่วยงานส่วนน้ี

หลายเดือน	
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	 หน่วย	:	ล้านบาท	(นอกจากระบุ)	 2554	 2555
  		 	 2556	 	 		 	ยอดสะสม

	 	 	 	 ส.ค.	 ก.ย.	 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.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 รวมทนุจดทะเบยีนบรษิทัมหาชน จ�ากดั
  ** ขั้นขอรบัการส่งเสรมิทั้งหมดเปลี่ยนมาใช้เป็นขั้นขอรบัการส่งเสรมิสทุธแิทน        ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ฝ่ายโยธา ส�านกังานเขตกรงุเทพฯ

สถิติ : เครื่องชี้การลงทุนของภาคเอกชน

■ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน1/  208.6  244.8	 239.1  238.0		 235.5		 234.5		 232.7	 -
 (6.7)  (17.4)  (-3.1)  (-3.5)  (-4.9)  (-7.8)  (-8.1)  
■ ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศ	(พันตัน)2/  28,093		 31,338		 2,949		 2,822		 2,796		 2,712		 2,625		 34,290
 (4.6)  (11.6)  (9.5)  (6.1)  (0.4)  (7.7) (1.0) (9.4)
■ ปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในประเทศ	(คัน)2/ 	 362,011		 692,228		 50,142		 47,714		 42,284		 49,086		 46,440	 640,591
 (-11.4)  (91.2)  (-19.9)  (-21.1)  (-34.4)  (-29.6)  (-13.5) (-7.5)
■ มูลค่าการน�าเข้าสินค้าประเภททุน3/ (ณ ราคาคงที่ปี 2000 : ล้านบาท) 1,352,875		 1,681,413		 127,807		 120,730		 127,834		 132,440		 112,561	 1,520,666
 (15.0)  (24.3)  (-8.5)  (-10.9)  (-13.5)  (-19.6)  (-11.7)  (-9.6)
■ พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล4/ (พันตารางเมตร)
 รวมทั้งประเทศ  24,170  26,099		 2,093		 2,458		 2,270		 1,412		 1,861	 24,220
 (34.4)  (8.0)  (-20.0)  (10.2)  (-16.4)  (-23.7)  (-14.2) (-7.2)
 ที่อยู่อาศัย  15,121  15,818		 1,347		 1,642		 1,356		 948		 1,334	 16,381
 (21.1)  (4.6)  (-10.3)  (18.2)  (-10.9)  (-30.3)  (-4.9) (3.6)
 พาณิชยกรรม  5,434  5,895		 510		 436		 633		 260		 293	 4,844
 (87.0)  (8.5)  (-31.8)  (-10.2)  (-22.5)  (-4.9)  (-36.8) (-17.8)
 อุตสาหกรรมและอื่นๆ  3,615  4,386		 236		 380		 281		 205		 234	 2,995
 (40.0)  (21.3)  (-35.7)  (6.7)  (-25.4)  (-5.9)  (-22.3) (-31.7)
 เฉพาะเขตกรุงเทพฯ  15,407  15,963		 1,333		 1,594		 1,320		 700		 1,030		 14,205
 (54.0)  (3.6)  (-18.1)  (31.9)  (-32.5)  (-25.4)  (-27.6)  (-11.0)
 ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)  2,602  2,392			 208		 250		 255		 208		 332	 3,136
 (-11.8)  (-8.1)  (-0.5)  (-9.3)  (55.0)  (-4.8)  (66.9) (31.1)
 ภาคอื่นๆ  6,161  7,744		 551		 614		 696		 505		 499	 6,879
 (22.7)  (25.7)  (-29.2)  (-17.8)  (16.5)  (-27.3)  (-8.8)  (-11.2)
■ ปริมาณการจ�าหน่ายเหล็กเส้น (พันตัน)2/  1,947		 1,989		 186			 199		 158		 183		 145	 2,141
 (7.6)  (2.2)  (4.2)  (20.3)  (-8.3)  (-1.9)  (-25.7) (7.7)
■ การจ�าหน่ายสังกะสีในประเทศ (ตัน)2/  303,322		 379,472		 28,513		 32,966		 32,807		 36,316		 36,392	 374,026
 (5.6)  (25.1)  (-8.5)  (4.9)  (-6.6)  (10.0)  (33.9) (-1.4)
■ โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม : จ�านวนโรงงาน (ราย)  648  446  61  66  74  62  ... 620
 เงินลงทุน  142,331  131,228   19,096  13,141  40,408  31,298  ... 221,590 
 (32.2)  (-7.8)  (123.3)  (154.1)  (308.2)  (524.7)  ... (225.5)
 อุตสาหกรรมจังหวัด : จ�านวนโรงงาน (ราย)  2,956  3,258  340  315  349  300 ... 3,406
 เงินลงทุน  64,178  80,384  13,597  16,467  9,615  9,850  ... 130,981
 (-0.8)  (25.3)  (129.9)  (121.4)  (37.6)  (-53.1)  ... (73.4)
 ส่วนปกครองท้องถิ่น : จ�านวนโรงงาน (ราย) (259.0) (317.0)  (24.0)  (27.0)  (31.0)  (22.0)  ... (241.0)
 เงินลงทุน (1,463.4) (1,971.7)  (287.6)  (311.4)  (269.6)  (172.2)  ... (3,401.6) 
  (111.1) (34.7)  (-7.5)  (57.2)  (148.0)  (57.1)  ... (104.8)
■ เงินทุนจดทะเบียนธุรกิจที่กระทรวงพาณิชย์
 ตั้งใหม่5/  - 337,987  30,970  18,331  19,093 25,450  ...  344,985
   (6.8)  (8.0)  (-49.6) (-17.1)    (7.4)
 เพิ่มทุน  1,150,880  950,812  91,708  63,779  80,563 169,943  ...  1,462,083
 (51.7)  (-17.4)  (4.8)  (23.2)  (-21.3) (159.1)    (72.3)
 ลดทุน  -  212,411  14,293  8,563  8,487  122,595 ...  263,210
   (-60.9)  (1.9)  (-50.3) (680.8)    (72.3)
 เลิกกิจการ (ราย) 6,770 16,936 1,248 1,450 1,581 1,783 ... 12,853
 (-4.0) (150.2) (-7.8) (4.9) (-2.6) (1.3)  (-1.9)
■ การส่งเสริมลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	
 จ�านวนกิจการที่ขอรับการส่งเสริมสุทธิ** (ราย) 1,975  2,347 120  131  147  150  554 2,237
 เงินลงทุน (พันล้านบาท)  626.2  1,181.9  40.4  43.1 79.8  43.0  270.3  1,110.4
 (54.5)  (88.7)  (-56.6)  (-64.1)  (36.2)  (-46.3)  (-14.9)  (-6.0)
 จ�านวนกิจการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม (ราย)  1,649  2,260  179  141  205  123  97  2,016
 เงินลงทุน (พันล้านบาท)  447.3  983.6  281.2  27.0  209.3  9.2  10.4  1,027.3
 (-9.0)  (119.9)  (55.8)  (-75.0)  (187.1)  (-77.1)  (-93.9)  (4.4)
 จ�านวนกิจการที่ได้รับบัตรส่งเสริม (ราย)  1,526 2,005  151  175  157 160 102   1,890

 เงินลงทุน (พันล้านบาท)  418.3  804.9 38.4  192.9  67.8 109.1 59.5  1,010.9

 (-14.3)  (92.4)  (-31.6)  (117.5)  (-59.4)  (116.0) (-18.9)   (25.6)
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	 หน่วย	:	ล้านบาท	(นอกจากระบุ)	 2554R	 2555R	 			 	 2556	 			 	 ยอดสะสม
	 	 	 	 ส.ค.	 ก.ย.	 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	 ตั้งแต่	ม.ค.

หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็เป็นอตัราเพิ่มร้อยละจากระยะเดยีวกนัปีก่อน               ทมีส�ารวจและจดัการข้อมลูเศรษฐกจิทั่วไป 31 มกราคม 2557
 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
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

บทสรุป
	 	ในปี	 2556	 ที่ผ่านมาความต้องการท่ีอยู่อาศัย

ประเภทบ้านแนวราบชะลอตัวลดลงจากปีก ่อน	

เนื่องจากผู้ซื้อยังมีความกังวลเรื่องสถานการณ์อุทกภัย

ที่มีโอกาสจะเกิดซ�้าได้อีก	 ขณะที่ผู้ประกอบการยังคง

เปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า

คอนโดมิเนียมที่ได้กระจายท�าเลออกไปตามแนวเส้น-

ทางของรถไฟฟ้า	 ที่ได้ขยายเส้นทางออกไปย่านพื้นที่

ชั้นนอกมากขึ้น	 เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคน

รุ่นใหม่ท่ีนิยมอยู่อาศัยในคอนโดฯ	 ขนาดเล็กราคาไม่เกิน	

3	ล้านบาท							

	 ส่วนสภาวะอสังหาฯ	ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล

ช่วงเดอืนธนัวาคม	2556	อปุสงค์เพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน	โดย

มีจ�านวนท่ีอยู่อาศัยที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร

จ�านวนทั้งสิ้น	 6,883	 ยูนิต	 ส่วนใหญ่เป็นบ้านแนวราบ	

ขณะที่อุปทานใหม่ลดลงมาก	 ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหา

ทางการเมือง	ท�าให้ผู้ประกอบการเปิดตัวโครงการใหม่

ลดลงจากเดือนพฤศจิกายนที่เปิดตัวใหม่	12,339	ยูนิต	

มาอยู่ที่	 10,327	ยูนิต	และมีบางโครงการได้เลื่อนการ

ขายมาเปิดตัวในปี	2557	แทน	

สถิติ : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

■ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม1/  14,585		 16,208		 1,640		 2,243		 1,551	 1,472		 ...		 17,114	
 (33.5)  (11.1)  (17.8)  (24.0)  (36.6)  (-3.1)   (18.5)
 - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมร้อยละ 22/ (กรณีปกติ)  14,585  16,208  1,640  1,811  1,551 1,472  ...   17,114 
 (33.9)  (11.1)  (17.8)  (24.0)  (36.6)  (-3.1)   (18.5)
 - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมร้อยละ 0.013/ (กรณีพิเศษ)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   ...  0.00 
 (-100.0)  -  - - - - - -
■ มูลค่าการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งประเทศ4/  729,262		 810,417			 81,984		 90,552		 77,559	 73,600	 	...		 855,720	
 (-13.5)  (11.1)  (17.8)  (24.0)  (36.6)  (-3.1)   (18.5)
 - ภาคกลาง  455,406  498,045   51,821  59,192  3,716 3,347  ...  452,103 
    (9.4)  (24.3)  (38.4)  (-90.1) (-93.4)   (3.0)
 - ภาคตะวันออก 77,866  91,048  11,284  10,056  255 195  ...  74,664
    (16.9)  (33.6)  (-1.6)  (-89.4)  (-97.2)  ...  (-8.2)
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  68,956  75,803  7,218  7,236  0 1  ...  63,135
  (9.9) (1.2)  (2.5)  (-100.0)  (-100.0)     (-10.3) 
 - ภาคเหนือ 71,088  84,201  6,908  7,606  117  93  ...  69,144
  (18.4) (-3.1)  (3.8)  (-98.4)  (-98.7)  (-9.4)
 - ภาคใต้ 55,947  61,320  4,753  6,462  72  52  ...  53,364
  10 -8 15 -99 -99  -3
■ การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งประเทศ5/ (หน่วย)  120,657  87,007  8,516  13,437  5,750 6,622  ... 78,668
 - กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  24,853  21,271  1,507  4,551  781  2,551  ... 19,831
  (19.6)  (-14.4)  (-2.8)  (160.2)  (-55.7)  (9.7)   (8.5)
 - ต่างจังหวัด 95,804 65,736 7,009 8,886 4,969 4,071 ... 58,837
 (27.4)  (-31.4)  (54.2)  (51.6)  (-8.4)  (31.9)   (-8.3) 
■ การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศ (หน่วย)  39,795		 81,665		 10,838		 5,738		 9,858	 9,548		 ...	 88,331
 (-37.7)  (105.2)  (66.4)  (-24.1)  (-11.4) (-16.3)   (24.4)
 กรุงเทพมหานคร  29,055  34,461  2,866  2,502  4,672 3,334  ...  39,692  
 (-31.0)  (18.6)  (109.7)  (-54.6)  (80.7) (2.7)   (49.1)
 ต่างจังหวัด  10,740  47,204  7,972  3,236  5,186 6,214  ...  48,639
 (-50.7)  (339.5)  (54.9)  (58.1)  (-39.3)  (-23.8)   (9.5)
■ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของ	ธพ.6/  1,606,923		 1,795,476		 1,956,531		 1,982,448		 2,004,768	 2,035,483		 ...		 2,035,483	
 (11.0)  (11.7) (11.6) (12.6) (13.1) (13.5)   (13.5)
 ผู้ประกอบการ  409,209 457,348  522,239  530,331  538,110 551,405  ...  551,405
 (13.4)  (11.8)  (13.6)  (16.1) (16.8) (18.2)  (18.2)
 ผู้บริ โ ภค  1,197,715  1,338,128  1,434,292  1,452,117  1,466,657 1,484,078  ...  1,484,078
 (10.1)  (11.7)  (10.9) (11.3) (11.7) (11.8)  (11.8)
■ ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม (เขต กทม.-ปริมณฑล)		 81,856		 125,002		 8,803	 13,866		 9,845		 15,180	 ...		 117,900	
 (หน่วย) (-23.4)  (52.7)  (-49.3)  (74.5)  (-16.3)  (24.5)   (5.8)
 บ้านจัดสรร 26,994  23,174  3,621  3,373  3,387  3,405  ...  32,180
 (10.3)  (-14.2)  (32.8)  (10.2)  (115.2) (79.3)   (52.1)
 แฟลตและอาคารชุด7/  34,734  78,391  2,981  8,250  4,359  9,582  ...  64,480
 (-42.0)  (125.7)  (-76.1)  (215.8)  (-47.0)  (14.8)  (-5.7)
 ปลูกสร้างเอง  20,128  23,437  2,201  2,243  2,099 2,193  ...  21,240
 (-10.5)  (16.4)  (2.6)  (-1.4)  (6.7)  (12.5)   (-2.8)
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ประชาสัมพันธ์

งานสัมมนาใหญ�ประจำาป� 2557
“อสังหาร�มทรัพย� ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจป� 2014”

วันที่ 12 กุมภาพันธ� 2557
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด� แอท เซ็นทรัล พลาซ�า ลาดพร้าว
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4 กุมภาพันธ� 2557
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	 สมาคมอาคารชุดไทย	

และสมาคมอสงัหารมิทรพัย์ไทย		จดังานจบัสลาก

บธูงานมหกรรมบ้านและคอนโด	ครัง้ที	่30	ณ	ศนูย์

การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

12 กุมภาพันธ� 2557
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	 สมาคมอาคารชุดไทย	

และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย	 ร่วมกันจัดงาน

สัมมนาใหญ่ประจ�าปี	“อสังหาริมทรัพย์	ดัชนีหลัก

ชี้เศรษฐกิจปี	2014”	ณ	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	

แอท	เซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว

17 กุมภาพันธ� 2557
คุณอธิป	พีชานนท์,	คุณวสันต์	เคียงศิริ,	คุณสุนทร	

สถาพร	เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่คุณวิเชษฐ์		

เกษมทองศรี	 รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ณ	กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
28 กุมภาพันธ� 2557
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	สมาคมอาคารชุด

ไทย	และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย		ร่วม

กันบริจาคสิ่งของและเงินสด	มูลค่ารวมกว่า	

2	แสนบาท	ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน

พิการทางสมองและปัญญา	(บ้านเฟองฟ้า)	

4 มีนาคม 2557
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	 สมาคมอาคารชุดไทย	

และสมาคมอสงัหารมิทรพัย์ไทย	จดังานแถลงข่าว

การจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด	ครั้งที่	30	ณ	

อาคารยูไนเต็ด	เซ็นเตอร์

6 มีนาคม 2557 
สมาคมธรุกจิบ้านจดัสรรจดัประชมุคณะกรรมการ

ประจ�าเดือนมีนาคม	 2557	 ณ	 โรงแรมรามาดา	

พลาซ่า	บางกอก	แม่น�้าริเวอร์ไซด์

10 มีนาคม 2557
คุณรุ่งอนันต์	 	 ล่ิมทองแท่ง	 	 เข้าร่วมโครงการ

ประกวดสมาคมการค้าดีเด่น	 ประจ�าปี	 2557	

และการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่และ

ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด	จัดโดย	

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ณ	 โรงแรมสวิสโซเทล

เลอคองคอร์ด

25-26 กุมภาพันธ� 2557
คณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและ

คอนโด	 ครั้งท่ี	 30	 เข้าพบส่ือมวลชนเพื่อ

ประชาสัมพันธ์	 และเชิญชวนเข้าร่วมงาน

แถลงข่าวงานมหกรรมบ้านและคอนโด	

ครั้งที่	30

ผลการดำาเนินงานของสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
(เดือนกุมภาพันธ�-มีนาคม 2557)

กิจกรรมสมาคมฯ
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	 นอกจากน้ัน	 (ถ้า)	 สัญญาท่ีไม่ได้ระบุวัน

ก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จเพื่อส่งมอบแก่ผู้ซื้อเอาไว้	

แต่ก�าหนดให้มกีารช�าระเงนิงวดสดุท้ายเมือ่ท�าการ

โอนกรรมสิทธิ์กัน	 อย่างนี้จะไปเรียกให้ช�าระเงิน

ทั้งหมดก็ไม่ได้เช่นกัน		

	 ยกตัวอย่างกรณีนี้	 โจทก์ผู้ซื้อหยุดผ่อนงวด

ก่อนสุดท้ายมาปีเศษเพราะจ�าเลยฝายผู ้ขาย

ก่อสร้างบ้านล่าช้า		แต่กลบัจะมาเรยีกให้ช�าระเงิน

ทั้งหมด	เมื่อโจทก์ไม่ช�าระก็บอกเลิกสัญญา	โจทก์

เลยชนะคดี		

	 “ค�าพิพากษาฎีกาที่	 252/2540	ก�าหนดเวลา

ช�าระหนี้ที่ตกลงกันไว้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

	 ตามปกติการซ้ือขายบ้านจะก�าหนดวนัผ่อนช�าระเงนิดาวน์ก่อน	แล้วจะไปโอนกรรมสทิธิ์

กันในอนาคต ส�าหรับกรณีนี้ข้อตกลงในสัญญามีว่าเงินงวดสุดท้ายจะช�าระให้ในวันโอน

กรรมสทิธิที์ด่นิพร้อมอาคาร	ณ	ส�านกังานทีด่นิ	โดยไม่ได้ก�าหนดเวลาการปลูกบ้านให้แล้ว

เสร็จไว้	นอกจากน้ีการผ่อนช�าระของลูกค้ากล่็วงเลยก�าหนดไปแล้ว	แต่ผู้ขายยังรับเงนิผ่อน

ดาวน์ตามปกต	ิตรงน้ีถอืว่าคู่สญัญาไม่ยึดถอืตามเงือ่นไขการช�าระเงนิในสญัญาน้ัน			ต่อมา

ผูข้ายจะมาอ้างว่าผู้ซือ้ช�าระเงินไม่เป�นไปตามสญัญา	แล้วบอกเลิกสญัญาริบเงินมัดจ�าไม่ได้		

ซึ่งเป็นสาระส�าคัญ	 แต่คู่สัญญาจะถือปฏิบัติตาม

สัญญาหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง	 การน�าสืบข้อเท็จ

จริงว่า	โจทก์	(ผู้ซื้อ)	ช�าระหนี้ตามงวดไม่ตรงเวลา

ทีก่�าหนดไม่ใช่การน�าสบืแก้ไขเปลีย่นแปลงเอกสาร	

และที่จ�าเลยผ่อนผันให้โดยยินยอมรับช�าระไว้	

แสดงว่าในทางปฏิบัติโจทก์จ�าเลยมิได้มีเจตนาถือ

เอาก�าหนดเวลาช�าระเงินที่ที่ดินตามงวดเคร่งครัด

ตามสัญญา		

	 “ดังน้ัน	 เม่ือครบก�าหนดช�าระเงินงวดที่	 10	

โจทก์ยังไม่ช�าระ	 จ�าเลยมีหน้าที่ต้องบอกกล่าว

โจทก์ช�าระหนี้ภายในเวลาพอสมควรตาม	ป.พ.พ.	

มาตรา	 387	 หากโจทก์ไม่ช�าระจ�าเลยมีสิทธิเลิก

สัญญาได้

	 “ปรากฏว่าเมื่อถึงก�าหนดช�าระเงินงวดที่	 10	

โจทก์ไม่ช�าระ	 จ�าเลยไม่เคยแจ้งโจทก์ให้ช�าระใน

เวลาที่ก�าหนดและมิได้ปฏิบัติตามมาตรา	387	ดัง

กล่าวถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นฝายผิดสัญญา	 สัญญา

จึงไม่เลิกกัน

					“สัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมบ้านเป็นสัญญา

ต่างตอบแทน	โดยจ�าเลยจะต้องสร้างบ้านให้เสร็จ	

และโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิพร้อมบ้านแก่โจทก์ในวนั

ทีโ่จทก์จะช�าระเงนิงวดสดุท้าย	ซึง่ตามปกตจิะต้อง

มีก�าหนดเวลาสร้างบ้านให้แล้วเสร็จไว้ในสัญญา

ด้วย	แต่ข้อตกลงในสัญญามีว่าเงินงวดสุดท้ายจะ

ช�าระให้ในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมอาคาร	 ณ	

ส�านักงานท่ีดิน	 โดยไม่ได้ก�าหนดเวลาการปลูก

บ้านให้แล้วเสร็จไว้

	 “ดังนั้น	 จึงเป็นหน้าที่ของจ�าเลยจะต้องปลูก

บ้านในทีด่นิให้แล้วเสรจ็	และพร้อมจะจดทะเบยีน

โอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์	 จึงจะมีสิทธิเรียกให้โจทก์

ช�าระเงินงวดสุดท้ายได้	 แม้โจทก์จะขอช�าระใน

งวดที	่10	ก่อนงวดสดุท้าย	ซึง่ล่วงเลยก�าหนดเวลา

ช�าระตามสัญญามา	1	ปี	แต่ปรากฏว่าในช่วงเวลา

ดังกล่าวจ�าเลยยังปลูกบ้านไม่แล้วเสร็จ	จึงไม่อาจ

เรียกให้โจทก์ช�าระเงินที่เหลือทั้งหมดได้	 โจทก์ไม่

ได้เป็นฝายผดิสญัญา	จงึมสีทิธฟ้ิองจ�าเลยให้ปฏิบัติ

ตามสัญญาต่อไปได้”

	 ในการท�าโครงการบ้านจัดสรรจะหาวันส่ง

มอบบ้านให้เปะๆ	นั้นเป็นเรื่องยาก	เช่นเดียวกัน

การผ่อนเงินดาวน์ของลูกค้าก็มีบ้างที่ผ่อนตรง

ครบทุกเดือน	 และก็มีไม่น้อยที่เลยก�าหนดหรือ

ขาดส่ง	 ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้โอกาสที่ผู้ซื้อ

จะผิดนัดผ่อนดาวน์ก็เป็นไปได้มาก	ดังน้ัน	เร่ือง

สัญญาจึงต้องมีความละเอียดและรัดกุมเพื่อ

ป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน	

ลูกค้าจ�ายเง�นดาวน� ไม�ตรง ยกเลิกสัญญาได้หร�อไม�

เรียบเรียงจากคอลัมน Property Law ของบุญลอง นรจิตต ในนิตยสารโฮมบายเออรไกด
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