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	 สวัสดีปีใหม่	 2557	 ครับท่านสมาชิก

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	 และผู้มีเกียรติที่อ่าน

วารสารสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรทุกท่าน	 ผม

และคณะกรรมการสมาคมธรุกจิบ้านจดัสรรขอ

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ	 จงดลบันดาล

พรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง	 มี

ความสขุ	สมปรารถนาทกุประการ	มคีวามเจรญิ

ก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานและธรุกจิ	ตลอดจนมี

ความร�่ารวยทั้งเงินทอง	ชื่อเสียงตลอดปี	 2557	

และตลอดไป

	 สภาพเศรษฐกิจและการเมืองภายใน

ประเทศไทยในช่วงต้นปี	 2557	 ยังคงมีความ

ผันผวนอยู่มาก	 และอาจจะมีผลต่อเนื่องไป

ถึงไตรมาสที่	 2	 จึงอาจจะมีผลกระทบต่อภาค

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 จึงขอให้ท่านสมาชิกทั้ง

หลายต้องเตรียมปรับตัวในการด�าเนินธุรกิจ

ให้ผ่านพ้นความแปรปรวนรอบนี้	 โดยจะต้อง

คอยติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดตลอด

เวลา	 ทั้งโดยตัวท่านเองและผ่านทางแหล่ง

ข้อมลู	เช่น	ศนูย์ข้อมลูอสงัหารมิทรพัย์	ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	และจากทางสมาคมที่จะจัด

ส่งวารสารไปให้	หรือทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ	

และในวันพุธที่	 12	 กุมภาพันธ์	 2557	 ที่จะถึง

นี้	 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	 ร่วมกับสมาคม

อาคารชดุไทย	และสมาคมอสงัหารมิทรพัย์ไทย	

จัดงานสัมมนาใหญ่ประจ�าปีคือ	 “งานสัมมนา

อสังหาริมทรัพย์	ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี	2557”	

ทีโ่รงแรมเซน็ทารา	แกรนด์	แอท	เซน็ทรลัพลาซา

ลาดพร้าว	 โดยจะครอบคลุมหัวข้อด้านทิศทาง

เศรษฐกิจ,	 การเงินการคลัง,	 ตลาดทุน	 และ

ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย,	 หัวข้อด้านกฎหมาย

กฎระเบียบต่างๆ	 เช่น	 เรื่องผังเมือง,	 EIA,	

พ.ร.บ.จัดสรร	 และพ.ร.บ.อาคารชุด	 และกฎ

ระเบียบใหม่ของการไฟฟ้าและการประปา

ทั้งนครหลวงและภูมิภาค	 และจบท้ายด้วย

หัวข้อแนวโน้มทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี	

2557	 ในมุมมองของผู้ประกอบการ	 ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการด�าเนนิธุรกิจ

ในปี	2557	ที่มีความผันผวนสูง	จึงขอเชิญชวน

ให้ท่านสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา	

โดยตดิต่อโดยตรงทีส่มาคมได้ในวนัเวลาท�าการ	

แต่หากท่านใดที่อาจจะติดภารกิจส�าคัญ	 ทาง

สมาคมก็จะรวบรวมเนื้อหาสาระมาสรุปลงใน

วารสารฉบับถัดไป

	 เนื่องในโอกาสที่จะถึงเทศกาลตรุษจีน	

ผมในฐานะนายกสมาคมธรุกจิบ้านจดัสรร	ร่วม

กบัคณะกรรมการสมาคม	ใคร่ขออวยพรให้ท่าน

สมาชิกและท่านผู้มีเกียรติที่อ่านวารสารฉบับ

นี้	โดยกล่าวว่า	“ซินเจียยู่อี่	ซินนี้ฮวดใช้”	ขอให้

ทุกท่านมั่งมีศรีสุข	อายุยืน	มีความสุข	มีความ

เจริญ	มีโชคลาภ	ตลอดปีและตลอดไป

นายอธิป พ�ชานนท� 
นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

สาส์นจากนายกสมาคมธุรกิจบ�านจัดสรร
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ของคุณสัมมา	คีตสิน	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์/ธนาคารอาคารสงเคราะห์

	 การที่ตลาดชะลอตัวลงในบางช่วงเวลา

โดยมิได้ตกต�่าน่าจะเป็นโอกาสให้มีการปรับ

ฐานให้เกิดดุลยภาพมากขึ้น	 ผู้ประกอบการ

และสถาบันการเงินมีโอกาสพิจารณาปรับลด	

หรอืก�าหนดเกณฑ์ลกูค้าให้สอดคล้องกบัสภาพ

เศรษฐกจิมากขึน้	อกีทัง้ผูบ้รโิภคซึง่ได้รบัผลกระ-

ทบด้านศักยภาพทางการเงินสามารถพิจารณา

ความจ�าเป็นซื้อที่แท้จริงได้ถี่ถ้วนมากขึ้น

	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ท�าการ

ส�ารวจโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-

ปริมณฑล	 ในงวดครึ่งปี	 2556	 และพบว่ามี

โครงการบ้านจดัสรรทีอ่ยูใ่นระหว่างการขายใน

เขตกรงุเทพฯ-ปรมิณฑลประมาณ	843	โครงการ	

(นับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต�่า

กว่า	 6	 หน่วย)	 โดยมีจ�านวนหน่วยตามผัง

โครงการรวมกันประมาณ	174,800	หน่วย	แต่

ในจ�านวนนีข้ายได้แล้วประมาณ	107,900	หน่วย	

รายงานสถานการณ�ตลาดทีอ่ยูอ่าศยั
สรุปป� 2556 และแนวโน้มป� 2557

	  โดยภาพรวมตลาดทีอ่ยูอ่าศยัในป�	2556	อยูใ่นสถานะค่อนข้างด	ีและมคีวามเตบิโตเพิม่จากป�	2555	โดยการเป�ดขายหน่วยในโครงการใหม่มี

มากขึ้น	มูลค่าสินเชื่อปล่อยใหม่มีสูงขึ้น	กิจกรรมการซื้อขายโดยภาพรวมคึกคักในช่วงไตรมาสแรก	และแม้จะชะลอตัวลงบ้างหลังจากนั้นในบางเดือน	

สาเหตุจากดินฟ�าอากาศและภัยธรรมชาติ	 สาเหตุทางการเมือง	หรือจากเทศกาลวันหยุดยาวต่อเนื่อง	 แต่โดยภาพรวมทั้งป�มิได้ด้อยลงจากป�ก่อน

หน้าแต่อย่างใด

สถานการณ�ป�	2556

	 บ้านจัดสรร	 คอนโดมิเนียม	 รวม

หน่วยที่อยู่อาศัยเป�ดขายใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล	แยกรายเดือนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน	2556

	 มกราคม	 840	 4,890	 5,730

	 กุมภาพันธ์	 3,020	 10,740	 13,760

	 มีนาคม	 7,230	 12,180	 19,410

	 พฤษภาคม	 3,630	 3,960	 7,590

	 มิถุนายน	 3,920	 8,960	 12,880	 	

	 กรกฎาคม	 3,370	 3,680	 7,050

	 สิงหาคม	 5,860	 8,870	 14,730

	 กันยายน	 2,620	 6,260	 8,880	 	

	 ตุลาคม	 1,860	 13,860	 15,720

	 พฤศจิกายน	 6,180	 9,020	 15,200

 รวม 41,320 84,570 125,890

จึงมีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานที่เหลือจากโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ	ดังกล่าวประมาณ	66,900	

หน่วย	คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขายประมาณ	274,200	ล้านบาท	

	 จากหน่วยในผังโครงการทั้งหมดอยู่ในกรุงเทพฯ	มากที่สุด	392	โครงการ	รวมประมาณ	72,900	

บทความ
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	 1.สมุทรปราการ	 7,900

	 2.บางกรวย-บางใหญ่-บางบัวทอง-ไทรน้อย	 5,000

	 3.สมุทรสาคร	 4,400

	 4.ล�าลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ	 4,200

	 5.มีนบุรี-หนองจอก-คลองสามวา-ลาดกระบัง	 3,500

	 6.พระโขนง-บางนา-สวนหลวง-ประเวศ	 3,100

 พื้นที่	 หน่วย

หน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรเป�ดขายใหม่	กรุงเทพฯ-ปริมณฑล	พิ้นที่ซึ่งมีหน่วยเป�ดขายใหม่มากที่สุด

หน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรเปดขายใหม่	ระว่างมกราคม-พฤศจิกายน	2556

	 จังหวัด/ประเภท	 บ้านเดี่ยว	 บ้านแฝด	 ทาวนเฮ้าส	 อาคารพาณิชย	 รวม	 ร้อยละ

หน่วยในผังโครงการจัดสรรเป�ดขายใหม่	กรุงเทพฯ-ปริมณฑล	11	เดือนแรกป�	2556

	 กรุงเทพฯ	 3,931	 768	 9,548	 732	 14,979	 36%

	 นนทบุรี	 2,195	 902	 4,516	 52	 7,665	 19%

	 ปทุมธานี	 1,891	 72	 3,124	 202	 5,289	 13%

	 สมุทรปราการ	 1,576	 712	 5,546	 107	 7,941	 19%

	 นครปฐม	 171	 -	 781	 85	 1,037	 3%

	 สมุทรสาคร	 1,672	 724	 1,651	 357	 4,404	 11%

 รวม 11,436 3,178 25,166 1,535 41,315 

 ร้อยละ 28% 8% 61% 4%  

หน่วย	 เหลือขายประมาณ	23,800	หน่วย,	อยู่ใน

นนทบรุ	ี152	โครงการ	รวมประมาณ	31,600	หน่วย	

เหลือขายประมาณ	13,000	หน่วย,	อยู่ในปทุมธานี	

117	โครงการ	รวมประมาณ	28,300	หน่วย	เหลือ

ขายประมาณ	12,800	หน่วย,	อยู่ในสมุทรปราการ	

108	โครงการ	รวมประมาณ	25,800	หน่วย	เหลือ

ขายประมาณ	9,700	หน่วย,	อยู่ในสมุทรสาคร	49	

โครงการ	รวมประมาณ	11,900	หน่วย	เหลือขาย

ประมาณ	 5,600	 หน่วย	 และอยู่ในนครปฐม	 25	

โครงการ	 รวมประมาณ	 4,300	 หน่วย	 เหลือขาย

ประมาณ	1,900	หน่วย

	 เมื่อเทียบกับตัวเลขจากการส�ารวจในงวด	6	

เดือนก่อนหน้า	 พบว่ามีโครงการบ้านจัดสรรเพิ่ม

ขึน้มากในเขตรอบนอกของกรงุเทพฯ	ขณะทีข้่อมลู

ของจังหวัดปริมณฑลไม่แตกต่างมากนักจากผล

ส�ารวจครั้งที่แล้ว	

	 โครงการบ้านจดัสรรโดยเฉลีย่เป็นโครงการที่

มขีนาดเนือ้ทีด่นิประมาณ	21-50	ไร่	โครงการขนาด

ใหญ่มากซึ่งมีเนื้อที่มากกว่า	100	ไร่	มี	8	โครงการ	

และโครงการขนาดเลก็มากซึง่มเีนือ้ทีต่�า่กว่า	10	ไร่	

มี	129	โครงการ

	 โครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ซึ่งมีจ�านวน

หน่วยในผังมากกว่า	250	หน่วยมี	272	 โครงการ	

ส่วนโครงการขนาดเล็กที่มีจ�านวนหน่วยในผังไม่

เกิน	100	หน่วยมี	254	โครงการ

	 หากนับเฉพาะหน่วยเหลือขายในกรุงเทพฯ-

ปรมิณฑล	ซึง่เป็นอปุทานทีผู่บ้รโิภคสามารถซือ้ได้	

แยกประเภทได้เป็นบ้านเดี่ยวประมาณร้อยละ	 40	

เป็นทาวน์เฮ้าส์ประมาณร้อยละ	48	เป็นบ้านแฝด

ประมาณร้อยละ	9	และเป็นอาคารพาณชิย์ประมาณ

ร้อยละ	2	ซึ่งไม่แตกต่างจากการส�ารวจงวดที่แล้ว

	 ในทางทฤษฎหีน่วยเหลอืขายของบ้านจดัสรรจะขายได้ทัง้หมดภายในระยะเวลาประมาณ	22	เดอืน	

หากไม่มีหน่วยใหม่เพิ่มในตลาด	

	 แยกตามระดับราคาของหน่วยเหลือขาย	พบว่าเป็นหน่วยบ้านจัดสรรในช่วงราคาไม่เกิน	 2	 ล้าน

บาท	ประมาณร้อยละ	26,	ช่วงราคา	2.01-3	ล้านบาท	ประมาณร้อยละ	20,	ช่วงราคา	3.01-5	ล้านบาท	

ประมาณร้อยละ	32	และช่วงราคาเกินกว่า	5	ล้านบาท	ประมาณร้อยละ	22	

	 จากหน่วยเหลอืขายทัง้หมดประมาณ	66,900	หน่วยดงักล่าวแยกตามสถานะของการก่อสร้าง	พบว่า

เป็นหน่วยที่สร้างเสร็จแล้วประมาณ	13,900	หน่วย	อยู่ระหว่างการก่อสร้างประมาณ	23,600	หน่วย	และ

ยังไม่ได้เริ่มสร้างประมาณ	29,300	หน่วย	

	 ณ	สิ้นเดือนมิถุนายน	2556	เขตหรืออ�าเภอที่มีหน่วยบ้านเดี่ยวเหลือขายมากที่สุด	ได้แก่	อ�าเภอ

บางบัวทองและอ�าเภอล�าลูกกา	ซึ่งมีหน่วยเหลือขายอ�าเภอละประมาณ	1,700-1,800	หน่วย	รองลงมา	

ได้แก่	อ�าเภอเมืองปทุมธานี,	เขตสายไหม,	อ�าเภอคลองหลวง	และเขตคลองสามวาตามล�าดับ

	 ส่วนเขตหรืออ�าเภอที่มีหน่วยทาวน์เฮ้าส์เหลือขายมากที่สุด	 ได้แก่	 อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	 ซึ่งมี

หน่วยเหลือขายอ�าเภอละประมาณ	3,100	หน่วย	รองลงมา	ได้แก่	อ�าเภอล�าลูกกา,	อ�าเภอบางบัวทอง,	

อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์	 และอ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	 ซึ่งมีหน่วยเหลือขายอ�าเภอละประมาณ	 1,600-

1,900	หน่วย

	 นอกจากการส�ารวจภาคสนาม	ณ	สิ้นงวดกลางปี	2556	ดังกล่าวแล้ว	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ยังพบว่ามีโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน	 2556	

อีกประมาณ	114	โครงการ	จ�านวนหน่วยเพิ่มอีกรวมกันประมาณ	19,900	หน่วย	

	 ส�าหรับตัวเลขโครงการบ้านจัดสรรเปดขายใหม 11 เดือนแรกของป 2556 มีจ�านวนรวม 247 

โครงการ รวมประมาณ 41,300 หนวย โดยผู้ประกอบการที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(Listed Developers) มีสวนแบงการตลาดร้อยละ 66 หรือประมาณ 2 สวน 3 ของหนวยบ้านจัดสรร

ทุกประเภทที่เปดขายใหมทั้งหมดในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 
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	 ส�าหรับโครงการอาคารชุด	 จากการส�ารวจพบ

ว่ามีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ในระหว่างการขายใน

กรุงเทพฯ-ปริมณฑลประมาณ	 362	 โครงการ	 (นับ

เฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต�่ากว่า	 6	

หน่วย)	 โดยมีจ�านวนหน่วยตามผังโครงการรวมกัน

ประมาณ	 170,200	 หน่วย	 เพิ่มมากกว่าการส�ารวจ

ในงวด	6	เดือนก่อนหน้าเกือบ	30,000	หน่วย	แต่ใน

จ�านวนนี้เป็นหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานที่เหลือ

จากโครงการอาคารชุดต่างๆ	 ดังกล่าวประมาณ	

42,900	หน่วย	คดิเป็นมลูค่าหน่วยเหลอืขายประมาณ	

140,900	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่มากนัก

	 จากหน ่วยในผังโครงการทั้ งหมดอยู ่ ใน

กรุงเทพฯ	 มากที่สุด	 293	 โครงการ	 รวมประมาณ	

132,200	หน่วย	เหลอืขายประมาณ	30,500	หน่วย,	อยู่

ในนนทบุรี	28	โครงการ	รวมประมาณ	19,500	หน่วย	

เหลอืขายประมาณ	5,500	หน่วย,	อยูใ่นสมทุรปราการ	

27	โครงการ	รวมประมาณ	10,800	หน่วย	เหลือขาย

ประมาณ	3,300	หน่วย	อยู่ในปทุมธานี	9	โครงการ	

รวมประมาณ	6,700	หน่วย	เหลอืขายประมาณ	3,200	

หน่วย	และอยู่ในนครปฐม	5	โครงการ	รวมประมาณ	

1,100	หน่วย	เหลือขายประมาณ	400	หน่วย

	 โครงการอาคารชุดโดยเฉลี่ยมีจ�านวนหน่วยประมาณ	80-400	หน่วย	โครงการขนาดใหญ่มากที่

มีจ�านวนหน่วยในผังเกิน	800	หน่วยมี	70	 โครงการ	ส่วนโครงการขนาดเล็กมากที่มีจ�านวนหน่วยใน

ผังต�่ากว่า	80	หน่วยมี	45	โครงการ

	 หากนบัเฉพาะหน่วยเหลอืขายในกรงุเทพฯ-ปรมิณฑล	พบว่าแยกประเภทได้เป็นห้องแบบสตดูโิอ

ประมาณร้อยละ	17	เป็นแบบ	1	ห้องนอนประมาณร้อยละ	65	เป็นแบบ	2	ห้องนอนประมาณร้อยละ	

15	และเป็นแบบ	3	ห้องนอนขึ้นไปประมาณร้อยละ	3

	 ในทางทฤษฎีหน่วยเหลือขายของห้องชุดจะขายได้ทั้งหมดภายในระยะเวลาประมาณ	 8	 เดือน	

หากไม่มีหน่วยใหม่เพิ่มในตลาด	 แต่ในความเป็นจริงผู้ประกอบการมีการเปิดขายโครงการใหม่และ

หน่วยใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา

	 แยกตามระดับราคาของหน่วยเหลือขาย	พบว่าเป็นหน่วยห้องชุดในช่วงราคาไม่เกิน	2	ล้านบาท	

ประมาณร้อยละ	 47,	 ช่วงราคา	 2.01-3	 ล้านบาท	ประมาณร้อยละ	 21,	 ช่วงราคา	 3.01-5	 ล้านบาท	

ประมาณร้อยละ	17	และช่วงราคาเกินกว่า	5	ล้านบาท	ประมาณร้อยละ	15	

	 จากหน่วยเหลือขายทั้งหมดประมาณ	 42,900	 หน่วยดังกล่าวแยกตามสถานะของการก่อสร้าง

พบว่าเป็นหน่วยทีส่ร้างเสรจ็แล้วประมาณ	9,600	หน่วย	อยูร่ะหว่างการก่อสร้างประมาณ	19,400	หน่วย	

และยังไม่ได้เริ่มสร้างประมาณ	13,900	หน่วย	

	 ณ	สิ้นเดือนมิถุนายน	 2556	 เขตหรืออ�าเภอที่มีหน่วยห้องชุดเหลือขายมากที่สุด	 ได้แก่	 อ�าเภอ

เมืองนนทบุรี	ซึ่งมีหน่วยเหลือขายประมาณ	4,400	หน่วย	รองลงมา	ได้แก่	 เขตห้วยขวาง	ประมาณ	

3,600	หน่วย,	เขตบางนา	ประมาณ	2,200	หน่วย	และเขตวัฒนา	ประมาณ	2,100	หน่วย	

	 นอกจากการส�ารวจภาคสนาม	ณ	สิ้นงวดกลางปี	2556	ดังกล่าวแล้ว	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ยงัพบว่ามโีครงการอาคารชดุเปิดขายใหม่เพิม่ขึน้ในช่วงระหว่างเดอืนกรกฎาคม-พฤศจกิายน	2556	อกี

หน่วยในผังโครงการคอนโดมิเนียมเป�ดขายใหม่	กรุงเทพฯ-ปริมณฑล	พื้นที่ซึ่งมีหน่วยเป�ดขายใหม่มากที่สุด

	 1.นนทบุรี	 13,500

	 2.ธนบุรี	 12,500

	 3.ปทุมธานี	 11,600

	 4.ห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง	 8,600

	 5.สุขุมวิทตอนปลาย	 4,900

	 6.สีลม-สาทร-บางรัก	 4,300

 พื้นที่	 หน่วย

หน่วยในผังโครงการอาคารชุด	ระหว่างมกราคม-พฤศจิกายน	2556

	 จังหวัด/ราคา	 ไม่เกิน	 1,000,001-	 2,000,001-	 3,000,001-	 5,000,001-	 7,500,001-	 มากกว่า	 รวม	 ร้อยละ  1,000,000 2,000,000	 3,000,000	 5,000,000	 7,500,000	 10,000,000	 10,000,000

	 กรุงเทพฯ	 -	 3,389	 3,361	 4,098	 2,115	 731	 1,285	 14,979	 36%

	 นนทบุรี	 -	 2,334	 1,972	 2,902	 437	 -	 20	 7,665	 19%

	 ปทุมธานี	 -	 3,224	 140	 1,925	 -	 -	 -	 5,289	 13%

	 สมุทรปราการ	 -	 4,430	 1,509	 1,651	 19	 195	 137	 7,941	 19%

	 นครปฐม	 	 657	 154	 181	 45	 -	 -	 1,037	 3%

	 สมุทรสาคร	 95	 1,156	 1,510	 1,561	 -	 82	 -	 4,404	 11%

	 รวม 95 15,190 8,646 12,318 2,616 1,008 1,442 41,315 

 ร้อยละ 0% 37% 21% 30% 6% 2% 3%  

 มูลคา 70 22,790 21,620 49,270 16,350 8,820 21,630 14,054

ผังโครงการจัดสรรเป�ดขายใหม่	กรุงเทพฯ-ปริมณฑล	11	เดือนแรกป�	2556
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ประมาณ	98	โครงการ	จ�านวนหน่วยเพิม่ขึน้รวม

กันอีกประมาณ	41,700	หน่วย	

 ส�าหรับตัวเลขโครงการคอนโดมิเนียม

เปดขายใหม 11 เดือนแรกของป 2556 มี

จ�านวนรวม 199 โครงการ รวมประมาณ 

84,600 หนวย โดยผู้ประกอบการที่เปนบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ (L is ted 

Developers) มีสวนแบงการตลาดร้อยละ 72 

ของหนวยคอนโดมิเนียมที่เปดขายใหมทั้งหมด

ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัย	ป�	2557

	 ตลาดทีอ่ยูอ่าศยัมแีนวโน้มทีจ่ะเผชญิแรง

กดดันเพิ่มขึ้นในปี	2557	หากยังไม่มีข้อยุติจาก

ปัญหาการเมืองในประเทศ	 ดังจะสังเกตได้ว่า

กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัว

ลงในเดือนพฤศจิกายน	 และต่อเนื่องในเดือน

ธันวาคม	 2556	 นอกจากนั้นการขาดแคลน

แรงงานและผูร้บัเหมายงัจะเป็นปัจจยัลบต่อเนือ่ง

ปัญหาเศรษฐกิจทั้งในประเทศและผลกระทบ

จากมาตรการผ่อนคลายหรือเลิกผ่อนคลาย

ทางการเงิน	 มีผลต่อกระแสเงินร้อนไหลเข้าสู่

หรือไหลออกจากประเทศ	Emerging	Markets	

ต่างๆ	ในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งไทย	

	 ท่ามกลางปัจจยัลบกย็งัมปัีจจยับวก	หาก

การเมอืงมข้ีอยตุใินรปูแบบทีภ่าคส่วนต่างๆ	ใน

ตลาดมคีวามพงึพอใจ	และเป็นการเปลีย่นผ่าน

โดยสันติวิธี	ปัจจัยบวกอื่นๆ	ได้แก่	การเคลื่อน

เข้าใกล้ก�าหนดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน	หรอื	ASEAN	Economic	Community	

(AEC)	 อย่างเป็นทางการในปี	 2558	 ท�าให้

อสังหาริมทรัพย์ที่จะได้รับอานิสงส์ในเบื้องต้น	

ได้แก่	โรงแรม	ที่พัก	อาคารส�านักงาน	นิคมหรือโรงงานอุตสาหกรรม	ห้างสรรพสินค้าหรือห้างค้าปลีก	

และในระยะต่อไปอาจเป็นทีพ่กัอาศยัถาวรมากขึน้	เช่น	หอพกั	อพาร์ตเมนต์	เซอร์วสิอพาร์ตเมนต์	และ

คอนโดมิเนียมในที่สุด

 ศนูย์ข้อมลูอสงัหารมิทรพัย์ได้สงสญัญาณถงึผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภคในภาคทีอ่ยูอาศยัแล้วหลาย

ครัง้ ให้ตระหนกัถงึผลกระทบจากการเกง็ก�าไรในราคาทีด่นิในจงัหวดัภมูภิาค จากการเกง็ก�าไรหรอืการ

ลงทนุเกนิตวัในทีอ่ยูอาศยัประเภทคอนโดมเินยีม และจากการเปดขายหนวยคอนโดมเินยีมในปรมิาณมาก

เกนิไป โดยเฉพาะการเปดขายใหมมากถงึ 84,600 หนวยในชวง 11 เดอืนแรกของป 2556 ท�าให้ระยะ

เวลาในการขายช้าลง หรอืขายได้แตระยะเวลาในการกอสร้างยาวนานขึน้ ท�าให้เกดิสนิค้าขายได้แตรอ

สงมอบ (Backlog) มากเปนประวตักิารณ์ และท�าให้สภาพคลองของผูป้ระกอบการหลายรายเริม่ตงึตวั

 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดวาในป 2557 ผู้ประกอบการสวนใหญโดยเฉพาะรายใหญใน

ตลาดจะลดสดัสวนสนิค้าทีอ่ยูอาศยัประเภทคอนโดมเินยีมลง และเพิม่การเปดขายทีอ่ยูอาศยัประเภท

บ้านจัดสรรมากขึ้น เพื่อให้การบริหารสภาพคลองดีขึ้น และลดปญหาระยะเวลาการสงมอบที่ลาช้าใน

ประเภทคอนโดมิเนียม	

	 จังหวัดประเภท สตูดิโอ	 1	BR	 2	BR	 >	3	BR	 รวม	 ร้อยละ

	 กรุงเทพฯ	 7,803	 38,833	 7,380	 728	 54,744	 65%

	 นนทบุรี	 1,025	 10,663	 1,418	 418	 13,524	 16%

	 ปทุมธานี	 2,252	 9,276	 118	 -	 11,646	 14%

	 สมุทรปราการ	 1,321	 1,811	 539	 15	 3,686	 4%

	 นครปฐม	 81	 816	 70	 -	 967	 1%

 รวม 12,482 61,399 9,525 1,161 84,567

 ร้อยละ 15% 73% 11% 1%

หน่วยในผังโครงการคอนโดมิเนียมเป�ดขายใหม่	กรุงเทพฯ-ปริมณฑล	11	เดือนแรกป�	2556

	 จังหวัด/ราคา	 ไม่เกิน	 1,000,001-	 2,000,001-	 3,000,001-	 5,000,001-	 7,500,001-	 มากกว่า	 รวม	 ร้อยละ  1,000,000 2,000,000	 3,000,000	 5,000,000	 7,500,000	 10,000,000	 10,000,000

	 กรุงเทพฯ	 2,338	 23,593	 14,473	 9,145	 2,641	 1,260	 1,290	 54,744	 65%

	 นนทบุรี	 3,552	 7,250	 1,446	 1,161	 113	 2	 -	 13,524	 16%

	 ปทุมธานี	 9,801	 1,774	 -	 71	 -	 -	 -	 11,646	 14%

	 สมุทรปราการ	 1,545	 1,451	 250	 425	 10	 3	 2	 3,686	 4%

	 นครปฐม	 81	 816	 70	 -	 -	 -	 -	 967	 1%

 รวม 17,317 34,884 16,239 10,802 2,764 1,269 1,292 84,567 

 ร้อยละ 20% 41% 19% 13% 3% 2% 2%  

 มูลคา 12,990 52,330 40,600 43,210 17,280 11,100 19,380 196,890

หน่วยในผังโครงการคอนโดมิเนียมเป�ดขายใหม่	กรุงเทพฯ-ปริมณฑล	11	เดือนแรกป�	2556

_



January-March 2014  y Housing Biz 7

	 หน่วย	:	ล้านบาท	(นอกจากระบุ)	 2554	 2555
  	2556	 	 	ยอดสะสม

	 	 	 	 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.	 ต.ค.	 พ.ย.	 	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

■ ดัชนกีารลงทุนภาคเอกชน1/  208.8  245.1	 238.4  239.8		 238.9		 236.5		 235.2	 -
	 (6.7)		 (17.4)		 (-4.3)		 (-3.1)		 (-3.5)		 (-4.9)		 (-7.8)		
■ ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศ	(พันตัน)3/  28,093		 31,338		 2,911		 2,949		 2,822		 2,796		 2,712		 31,665
	 (4.6)		 (11.6)		 (9.2)		 (9.5)		 (6.1)		 (0.4)		 (7.7)	 (10.2)
■ ปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณชิย์ในประเทศ	(คัน)2/ 	 362,011		 692,228		 50,662		 50,142		 47,714		 42,284		 45,331		 590,396
	 (-11.4)		 (91.2)		 (-12.7)		 (-19.9)		 (-21.1)		 (-34.4)		 (-35.0)		 (-7.5)
■ มูลค่าการน�าเข้าสินค้าประเภททุน3/ (ณ	ราคาคงที่ปี	2000	:	ล้านบาท)	 1,352,875		 1,681,413		 132,982		 127,807		 120,730		 127,834		 132,440		 1,408,070
	 (15.0)		 (24.3)		 (-8.5)		 (-8.5)	 	(-10.9)		 (-13.5)		 (-19.6)		 (-9.4)
■ พื้นที่รับอนญุาตก่อสร้างในเขตเทศบาล4/	(พันตารางเมตร)
	รวมทั้งประเทศ		 24,170		 26,099		 2,166		 2,093		 2,458		 2,270		 1,422		 22,368
	 (34.4)		 (8.0)		 (-7.9)		 (-20.0)		 (10.2)		 (-16.4)		 (-23.2)		 (-6.5)
	ที่อยู่อาศัย		 15,121		 15,818		 1,424	 1,347		 1,642		 1,356		 955		 15,055
	 (21.1)		 (4.6)		 (-16.3)		 (-10.3)		 (18.2)		 (-10.9)		 (-29.8)		 (4.4)
	พาณชิยกรรม		 5,434		 5,895		 461		 510		 436		 633		 256		 4,547
	 (87.0)		 (8.5)		 (22.4)		 (-31.8)		 (-10.2)		 (-22.5)		 (-6.4)		 (-16.3)
	อุตสาหกรรมและอื่นๆ		 3,615		 4,386		 282	 	236		 380		 281		 210		 2,766
	 (40.0)		 (21.3)		 (2.6)		 (-35.7)		 (6.7)		 (-25.4)		 (-3.3)		 (-32.3)
	เฉพาะเขตกรุงเทพฯ		 15,407		 15,963		 1,276		 1,333		 1,594		 1,320		 700		 13,175
	 (54.0)		 (3.6)		 (-2.2)		 (-18.1)		 (31.9)		 (-32.5)		 (-25.4)		 (-9.4)
	ภาคกลาง	(ไม่รวมกรุงเทพฯ)		 2,602		 2,392		 377		 208		 250		 255		 212		 2,808
	 (-11.8)		 (-8.1)		 (18.4)		 (-0.5)		 (-9.3)		 (55.0)		 (-3.0)		 (28.0)
	ภาคอื่นๆ		 6,161		 7,744		 513		 551		 614		 696		 510		 6,385
	 (22.7)		 (25.7)		 (-29.5)		 (-29.2)		 (-17.8)		 (16.5)		 (-26.6)		 (-11.3)
■ ปริมาณการจ�าหน่ายเหล็กเส้น	(พันตัน)2/  1,947		 1,989		 196		 186		 199		 158		 183		 1,997
	 (7.6)		 (2.2)		 (17.9)		 (4.2)		 (20.3)		 (-8.3)		 (-1.9)		 (11.3)
■ การจ�าหน่ายสังกะสีในประเทศ	(ตัน)2/  303,322		 379,472		 29,526		 28,513		 32,966		 32,807		 31,613		 332,932
	 (5.6)		 (25.1)		 (11.0)		 (-8.5)		 (4.9)		 (-6.6)		 (-4.3)		 (-5.5)
■ โรงงานที่ได้รับอนญุาตให้ตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม
	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	:	จ�านวนโรงงาน	(ราย)		 648		 446		 56		 61		 66		 74		 62		 620
	เงินลงทุน		 142,331		 131,228		 10,850		 19,096		 13,141		 40,408		 31,298		 221,590	
	 (32.2)		 (-7.8)		 (69.6)		 (123.3)		 (154.1)		 (308.2)		 (524.7)		 (225.5)
	อุตสาหกรรมจังหวัด	:	จ�านวนโรงงาน	(ราย)		 2,956		 3,258		 377	 340		 315		 349		 300	 3,406
	เงินลงทุน		 64,178		 80,384	 	12,467		 13,597		 16,467		 9,615		 9,850		 130,981
	 (-0.8)		 (25.3)		 (143.3)		 (129.9)		 (121.4)		 (37.6)		 (-53.1)		 (73.4)
	ส่วนปกครองท้องถิ่น	:	จ�านวนโรงงาน	(ราย)	 (259.0)	 (317.0)		 (19.0)		 (24.0)		 (27.0)		 (31.0)		 (22.0)		 (241.0)
	เงินลงทุน	 (1,463.4)	 (1,971.7)		 (180.0)		 (287.6)		 (311.4)		 (269.6)		 (172.2)		 (3,401.6)	
		 (111.1)	 (34.7)		 (-32.9)		 (-7.5)		 (57.2)		 (148.0)		 (57.1)		 (104.8)
■ เงินทุนจดทะเบียนธุรกิจที่กระทรวงพาณชิย์
	ตั้งใหม่		 -	 337,987		 30,725		 30,970		 18,331		 19,093		 ...		 319,535
	 	 	 (17.6)		 (6.8)		 (8.0)		 (-49.6)		 		 (10.0)
	เพิ่มทุน		 1,150,880		 950,812		 66,466		 91,708		 63,779		 80,563		 ...		 1,292,140
	 (51.7)		 (-17.4)		 (-11.2)		 (4.8)		 (23.2)		 (-21.3)		 		 (65.1)
	ลดทุน		 -		 212,411		 17,522		 14,293		 8,563		 8,487		 ...		 140,614
	 	 	 (-9.1)		 (-60.9)		 (1.9)		 (-50.3)		 		 (-21.0)
	เลิกกิจการ	(ราย)	 6,770	 16,936	 1,400	 1248	 1,450	 1,581	 ...	 11,070
	 (-4.0)	 (150.2)	 (-0.1)	 (-7.8)	 (4.9)	 (-2.6)	 	 (-2.4)
■ การส่งเสริมลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	
	จ�านวนกิจการที่ขอรับการส่งเสริมสุทธิ**	(ราย)	 1,975		 2,358	 141		 122		 131		 149		 154		 1,696
	เงินลงทุน	(พันล้านบาท)		 626.2		 1,215.9		 34.1		 41.1	 43.1		 28.4		 43.2		 791.1
	 (56.8)		 (94.2)		 (-61.9)		 (-55.9)		 (-64.1)		 (-51.5)		 (-46.0)		 (-8.4)
	จ�านวนกิจการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม	(ราย)		 1,649		 2,260		 163		 179		 141		 205		 123		 1,919
	เงินลงทุน	(พันล้านบาท)		 447.3		 983.6		 39.8		 281.2		 27.0		 209.3		 9.2		 1,016.9
	 (-8.9)		 (120.0)		 (-45.9)	 	(55.8)		 (-75.0)		 (187.1)		 (-77.1)		 (25.0)
	จ�านวนกิจการที่ได้รับบัตรส่งเสริม	(ราย)		 1,526	 2,005		 161		 151		 175	 157	 160		 	1,788

 เงินลงทุน	(พันล้านบาท)		 418.3		 804.9	 78.3		 38.4		 192.9	 67.8	 109.1		 951.4

	 (-14.3)		 (92.4)		 (63.8.4)	 	(-31.6)	 	(117.5)		 (-59.4)	 (116.0)		 	(30.1)
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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 เกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งเรยีกเกบ็เป็นกรณพีเิศษในอตัราร้อยละ 0.01 ส�าหรบักรณกีารปรบัปรงุโครงสร้างหนี้และกรณกีารด�าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายตามหลกัเกณฑ์ที่คณะรฐัมนตรกี�าหนด (ส�าหรบัรายละเอยีดเพิ่มเตมิเกี่ยวกบั
หลกัเกณฑ์การลดค่าธรรมเนยีมฯ นอกเหนอืจากกรณทีี่กล่าว ตลอดจนการขยายระยะเวลาสิ้นสดุ ในแต่ละกรณโีปรดตดิต่อกรมที่ดนิ) 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 (ตามที่ มติ
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 จากกรมทีด่นิแทนการขอเลขที่บ้านจากส�านกังานเขตต่างๆ ใน กทม.

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

บทสรุป
	 ในไตรมาสที่	 4	 ปี	 2556	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง	ความต้องการสินเชื่อเพื่อที่

อยู่อาศัยใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน	สถาบันการเงินบาง

แห่งมแีนวโน้มเพิม่ความเข้มงวดมาตรฐานการให้สนิเชือ่

มากขึ้น	 เพราะมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อความเสี่ยงด้าน

เครดิตของผู้กู	้ ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการประเมิน

ว่าความต้องการอาคารชุดและที่อยู่อาศัยแนวราบจะ

ขยายตวัในอตัราทีช่ะลอลง	เนือ่งจากราคาทีอ่ยูอ่าศยัที่

เร่งสงูขึน้	และก�าลงัซือ้ลดลงจากภาระหนีค้รวัเรอืนทีเ่พิม่ขึน้	

	 ความเชือ่มัน่ต่อภาวะธรุกจิในอนาคตลดลงเป็นล�าดบั

จากต้นปี	 สะท้อนความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	

ด้านการลงทนุ	ธรุกจิส่วนใหญ่ยงัไม่มแีผนลงทนุในโครงการ

ใหม่ๆ	เพิม่เตมิ	เพราะต้องการรอประเมนิความชดัเจนของ

ภาวะเศรษฐกิจโลกและไทย	รวมทั้งความคืบหน้าของการ

ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ	แต่หลายธุรกิจยัง

คงลงทุนตามแผนที่ได้เริ่มด�าเนนิการไปแล้ว	

	 การบรโิภคมีแนวโน้มปรับดีขึ้นเล็กน้อย	 ความ

ต้องการสินเชื่อเพื่อการบรโิภคของภาคครัวเรือนมีแนว

โน้มเพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อน	เทยีบกบัในช่วงก่อนหน้าที่

คาดว่าจะทรงตัว	อย่างไรก็ดีภาระหนี้สินภาคครัวเรือน

ที่อยู่ในระดับสูงอาจจะเป็นปัจจัยเบียดบังการขยายตัว

ของการบรโิภคในระยะต่อไป	

สถิติ : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

■ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรม1/  14,585		 16,208		 1,682		 1,640		 2,243		 1,551		 ...		 15,642	
	 (33.5)		 (11.1)		 (20.4)		 (17.8)		 (24.0)		 (36.6)		 	 (21.0)
	-	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมร้อยละ	22/	(กรณีปกติ)		 14,585		 16,208		 1,589		 1,640		 1,811		 1,551	 	...		 	15,642	
	 (33.9)	 	(11.1)		 (20.4)		 (17.8)		 24.0)		 (36.6)		 	 (21.0)
	-	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมร้อยละ	0.013/	(กรณีพิเศษ)		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 	...	 	0.00	
	 (-100.0)		 -		 -	 -	 -	 -	 -	 -
■ มูลค่าการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งประเทศ4/	 729,262		 810,417		 79,451		 81,984		 90,552		 77,559	 	...		 782,119	
	 (-13.5)		 (11.1)		 (20.4)		 (17.8)		 (24.0)		 (36.6)		 	 (21.0)
	-	ภาคกลาง		 455,406		 498,045		 47,566		 51,821		 59,192		 3,716		 ...		 448,756	
		 		 (9.4)		 (25.4)		 (24.3)		 (38.4)		 (-90.1)		 	 (15.5)
	-	ภาคตะวันออก	 77,866		 91,048		 10,868		 11,284		 10,056		 255		 ...		 74,769
		 		 (16.9)		 (36.9)		 (33.6)		 (-1.6)		 (-89.4)		 ...		 (-0.0)
	-	ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ		 68,956		 75,803		 7,119		 7,218		 7,236		 0		 ...		 63,134
	 	 (9.9)	 (-1.5)		 (1.2)		 (2.5)		 (-100.0)		 		 	(-1.9)	
	-	ภาคเหนือ	 71,088		 84,201		 7,838		 6,908		 7,606		 117		 ...		 69,051
	 	 (18.4)	 (3.5)		 (-3.1)		 (3.8)	 	(-98.4)	 	 (-0.5)
	-	ภาคใต้	 55,947		 61,320		 6,059		 4,753		 6,462		 72		 ...		 53,312
	 	 10	 13	 -8	 15	 -99	 	 8
■ การออกใบอนญุาตจัดสรรที่ดินทั้งประเทศ5/	(หน่วย)		 120,657		 87,007		 4,895		 8,516		 13,437		 5,750		 ...	 72,046
	-	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล		 24,853		 21,271		 301		 1,507		 4,551		 781		 ...	 17,280
		 (19.6)		 (-14.4)		 (-76.8)		 (-2.8)		 (160.2)		 (-55.7)		 	 (8.3)
	-	ต่างจังหวัด	 95,804	 65,736	 4,594	 7,009	 8,886	 4,969	 ...	 54,766
	 (27.4)		 (-31.4)		 (-4.6)		 (54.2)		 (51.6)		 (-8.4)		 	 (-10.3)	
■ การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศ	(หน่วย)		 39,795		 81,665		 8,456		 10,838		 5,738		 9,858		 ...	 78,783
	 (-37.7)		 (105.2)		 (214.8)		 (66.4)		 (-24.1)		 (-11.4)		 	 (32.1)
	กรุงเทพมหานคร		 29,055		 34,461		 5,045		 2,866		 2,502		 4,672		 ...		 36,358		
	 (-31.0)		 (18.6)		 (456.8)		 (109.7)		 (-54.6)		 (80.7)		 	 (55.6)
	ต่างจังหวัด		 10,740		 47,204		 3,411		 7,972		 3,236		 5,186		 ...		 42,425
	 (-50.7)		 (339.5)		 (91.6)		 (54.9)	 	(58.1)		 (-39.3)		 	 (17.0)
■ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของ	ธพ.6/  1,606,923		 1,795,476		 1,927,462		 1,956,531		 1,982,448		 2,004,768		 ...		 2,004,768	
	 (11.0)		 (11.7)	 (12.7)		 (11.6)	 (12.6)	 (13.1)		 	 (13.1)
	ผู้ประกอบการ		 409,209	 457,348	 	514,555		 522,239		 530,331		 538,110		 ...		 538,110
	 (13.4)		 (11.8)		 (13.7)	 (13.6)		 (16.1)	 (16.8)	 	 (16.8)
	ผู้บรโิภค		 1,197,715		 1,338,128		 1,412,907	 1,434,292		 1,452,117		 1,466,657		 ...		 1,466,657
	 (10.1)		 (11.7)		 (12.4)	 (10.9)	 (11.3)	 (11.7)	 	 (11.7)
■ ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม	(เขต	กทม.-ปริมณฑล)		 81,856		 125,002		 12,747	 8,705		 12,573		 8,548		 ...		 100,032	
	(หน่วย)	 (-23.4)		 (52.7)		 (52.9)		 (-49.8)		 (58.2)		 (-27.3)		 	 (0.8)
	บ้านจัดสรร	 26,994		 22,174		 3,385		 3,621		 3,373		 3,387		 ...		 28,775
	 (10.3)		 (-14.2)		 (105.8)		 (32.8)		 (10.2)		 (115.2)		 	 (46.4)
	แฟลตและอาคารชุด7/		 34,734		 78,391		 7,680		 2,833		 6,957		 3,062		 ...		 52,210
	 (-42.0)		 (125.7)		 (69.0)	 (-76.9)		 (166.3)		 (-62.7)		 	 (-13.0)
	ปลูกสร้างเอง		 20,128		 23,437		 1,682		 2,201		 2,243		 2,099		 ...		 19,047
	 (-10.5)		 (-16.4)		 (-21.7)		 (2.6)		 (-1.4)		 (6.7)		 	 (-4.3)
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พบอธิบดีกรมที่ดิน
	 คณุอธปิ	พชีานนท์,	คณุสมาน	ลิม่ทองแท่ง,	คณุวสนัต์	เคยีงศริิ

เข้าพบคุณพินจิ	 หาญพาณชิย์	 ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งอธิบดี

กรมที่ดินคนใหม่	ณ	กรมที่ดิน	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	

พรรษาฯ	เมื่อวันที่	16	ตุลาคม	2556

สัมมนาศูนย�ข�อมูล
	 คุณอธิป	พีชานนท์,	คุณอิสระ	บุญยัง,	คุณสุนทร	สถาพร,	

คุณวสันต์	เคียงศิริ,	คุณอารีศักดิ์	เสถียรภาพอยุทธ์,	คุณรุ่งอนนัต์	

ลิ่มทองแท่ง,	 คุณมานะ	 จิระนภากุลเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง	

“นโยบายการคลงัและการลงทนุภาครฐั	:	ผลต่อการพฒันาตลาด

อสังหาริมทรัพย์ในประเทศ”	ณ	โรงแรมพูลแมน	คิงส์	พาวเวอร์	

เมื่อวันที่	22	ตุลาคม	2556

สัมภาษณ�งานมหกรรมบ�านฯ # 29
	 คุณอธิป	พีชานนท์,	คุณธ�ารง	ปัญญาสกุลวงศ์,	คุณพรนริศ	

ชวนไชยสิทธิ์	สัมภาษณ์ในรายการ	“Business	Smart”	ช่อง	NBT	

เพือ่ประชาสมัพนัธ์การจดังานมหกรรมบ้านและคอนโด	ครัง้ที	่29	

ณ	ทีท่�าการสมาคมธรุกจิบ้านจดัสรร	เมือ่วนัที	่4	พฤศจกิายน	2556

สัมมนาศูนย�ข�อมูล
	 คุณอิสระ	บุญยัง	และคุณวิชุตา	 ใจเที่ยงเข้าร่วมงานสัมมนา

เรือ่ง	“ทศิทางตลาดทีอ่ยูอ่าศยั	กรงุเทพฯ-ปรมิณฑล	ปี	2557”	จดัโดย

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ณ	 โรงแรมฮอลิเดย์	 อินน์	 กรุงเทพฯ	

ซอยสุขุมวิท	22	เมื่อวันที่	19	พฤศจิกายน	2556

สัมมนาการไฟฟ�านครหลวง
	 คุณรุ่งอนันต์	 ลิ่มทองแท่งเข้าร่วมงานสัมมนาลูกค้าธุรกิจ

อุตสาหกรรมของการไฟฟ้านครหลวง	 เรื่อง	 “ยุทธศาสตร์ตลาด

ทุนไทยต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

อุตสาหกรรม”	 ณ	 โรงแรมพลาซ่า	 แอทธินี	 รอยัล	 เมอริเดียน	

กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2556

ประชาสัมพันธ์

ครบรอบ 30 ป� ส.อาคารชุดไทย
	 คณะกรรมการสมาคมเข้าร่วมงานเลีย้งฉลอง	“ครบรอบ	30	ปี

สมาคมอาคารชุดไทย”	ณ	โรงแรมแกรนด์	ไฮแอท	เอราวัณ	เมื่อ

วันที่	2	ธันวาคม	2556
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สวัสดีป�ใหม�รองผู�ว�า ธปท.
	 คณุอธปิ	พชีานนท์,	คณุสนุทร	สถาพร,	คณุกวพีนัธ์	เอีย่มสกลุรตัน์,
คุณชูรัชฏ์	 ชาครกุล	 และคุณวิชุตา	 ใจเที่ยงเข้ามอบกระเช้า
สวัสดีปีใหม่	 2557	 คุณทองอุไร	 ลิ้มปิติ	 รองผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย	ณ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	เมือ่วนัที	่8	มกราคม	2557

สวัสดีป�ใหม�รองผู�ว�า กทม.
		 คณุอสิระ	บญุยงั	และคณุวสนัต์	เคยีงศริเิข้ามอบกระเช้าสวสัดี

ปีใหม่	2557	คณุจมุพล	ส�าเภาพล	รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	
ณ	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	10	มกราคม	2557

ประชุมสภาหอการค�าฯ
	 คุณอธิป	พีชานนท์	และคุณอานะวัฒน์	นาวินธรรมเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการสมาคมการค ้ากลุ ่มก ่อสร ้างและ

อสงัหารมิทรพัย์	ครัง้ที	่2/2556	ณ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	

เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2556

สวัสดีป�ใหม�อธิบดีกรมที่ดิน
	 คุณอธิป	 พีชานนท์,	 คุณสมาน	 ลิ่มทองแท่ง,	 คุณสุนทร	

สถาพร,	คุณวสันต์	 เคียงศิริ,	คุณรุ่งอนนัต์	ลิ่มทองแท่งเข้ามอบ

กระเช้าสวัสดีปีใหม่	 2557	 คุณพินจิ	 หาญพาณชิย์	 อธิบดีกรม

ที่ดิน,	คุณสุจิต	จงประเสริฐ	รองอธิบดีกรมที่ดิน	และคุณชูศักดิ์	

ศรีอนชุิต	 ผู้อ�านวยการส�านกัส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 ณ	

กรมที่ดิน	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษาฯ	เมื่อวันที่	7	

มกราคม	2557

ประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
	 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	และสมาคมอาคารชุดไทยจัดการ
ประชมุเชงิปฏบิตักิารการขอใช้น�า้ประปาโครงการแบบบรูณาการ	
ร่วมกบัการประปานครหลวง	ณ	โรงแรมเซน็ทารา	แกรนด์	เซน็ทรลั	
พลาซา	ลาดพร้าว	เมื่อวันที่	24	มกราคม	2557

สวัสดีป�ใหม�อธิบดีกรมโยธา
	 คณุอธปิ	พชีานนท์,	คณุสนุทร	สถาพร,	คณุกวพีนัธ์	เอีย่มสกลุรตัน์,
คุณชูรัชฏ์	ชาครกุล	และคุณวิชุตา	ใจเที่ยงเข้ามอบกระเช้าสวัสดี
ปีใหม่	 2557	คุณมณฑล	สุดประเสริฐ	อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง	ณ	กรมโยธาธิการและผังเมือง	เมื่อวันที่	8	มกราคม	2557

เสวนา CONC Thammasat Forum 
	 คุณอธิป	พีชานนท์เข้าร่วมงานเสวนา	CONC	Thammasat	

Forum	เรื่อง	“Real	Estate	2014	ทิศทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”	

ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	2556
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2 ตุลาคม 2556
	 คณุรุง่อนนัต์	ลิม่ทองแท่ง,	คณุมานะ	
จริะนภากลุ,	คณุดลพวิฒัน์	ปรดีาวภิาต,
คณุชรูชัฏ์	ชาครกลุ	เข้าร่วมประชมุเตรยีม
การจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด	
ครั้งที่	 29	 (ครั้งที่	 4/2556)	ณ	 โรงแรม
โกลเด้น	ทิวลิป	ซอฟเฟอริน

6 ตุลาคม 2556
	 คุณกิ ตติ มา 	 พิ ศาลคุณากิ จ ,
คุณวสันต ์ 	 อุบลชาติ , 	 คุณวรัทภพ
แพทยานันท์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ท�าบญุถวายภตัตาหารพระสงฆ์จ�าพรรษา
208	รปู	และกจิกรรมปลกูป่าชายเลนลด
โลกร้อน	เนื่องในโอกาสครบรอบ	30	ปี	
ของการก่อตั้งสมาคมอาคารชุดไทย	ณ	
ศนูย์ศกึษาธรรมชาตกิองทพับก	(บางป)ู	
จังหวัดสมุทรปราการ

9 ตุลาคม 2556
	 สมาคมธรุกจิบ้านจดัสรร	จดัประชมุ
คณะกรรมการสมาคมฯ	 ประจ�าเดือน
ตลุาคม	2556	ณ	โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์	
เซน็ทรลั	 พลาซ่า	 ลาดพร้าว	 กรงุเทพฯ

14 ตุลาคม 2556
	 คุณอิสระ	 บุญยัง	 เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการด�าเนินการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์	 ครั้งที่	 3/2556	 ณ	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

15 ตุลาคม 2556
	 คณุอธปิ	พชีานนท์,	คณุกติตมิา	พศิาล
คณุากจิ,	คณุอารศีกัดิ	์เสถยีรภาพอยทุธ์,
คุณสมนึก	 ตันฑเทอดธรรม,	 คุณวิชุตา	
ใจเที่ยง,	คุณวรัทภพ	แพทยานันท์	เข้า
ร่วมงานท�าบญุเนือ่งในวนัครบรอบ	30	ปี
สมาคมอาคารชุดไทย	 ณ	 ที่ท�าการ
สมาคมอาคารชุดไทย

16 ตุลาคม 2556
	 คุณอธิป	 พีชานนท์,	 คุณสมาน	
ลิ่มทองแท่ง,	 คุณวสันต์	 เคียงศิริ	 เข้า
พบคุณพินิจ	 หาญพาณิชย์	 ในโอกาส
เข้ารับต�าแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน	ณ	กรม
ที่ดิน	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	
พรรษา

22 ตุลาคม 2556
	 คณุอธปิ	พชีานนท์,	คณุอสิระ	บญุยงั,
คณุสนุทร	 สถาพร,	 คณุวสนัต์	 เคยีงศริ,ิ
คุณอารีศั กดิ์ 	 เสถี ยรภาพอยุทธ ์ ,
คุณรุ่งอนันต์	 ลิ่มทองแท่ง,	 คุณมานะ

จิระนภากุล	 เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง	
“นโยบายการคลงัและการลงทนุภาครฐั:	
ผลต่อการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์
ในประเทศ”	ณ	 โรงแรมโรงแรมพลูแมน	
บางกอก	คงิเพาเวอร์

4 พฤศจิกายน 2556
	 คุณอธิป	 พีชานนท์,	 คุณธ�ารง	
ปัญญาสกลุวงศ์,	คณุพรนรศิ	ชวนไชยสทิธิ์
สัมภาษณ์ในรายการ	 Business	 Smart	
ช่อง	 NBT	 ของงานมหกรรมบ้านและ
คอนโด	ครั้งที่	 29	ณ	ที่ท�าการสมาคม
ธุรกิจบ้านจัดสรร

14-17 พฤศจิกายน 2556
	 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	สมาคม
อาคารชดุไทย	และสมาคมอสงัหารมิทรพัย์
ไทย	 ร่วมกันจัดงานมหกรรมบ้านและ
คอนโด	ครั้งที่	 29	ณ	ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์

16 พฤศจิกายน 2556
	 คุณอธิป	 พีชานนท์	 เข้าร่วมงาน
เสวนา	 “ปัญหาและผลกระทบต่อการ
ออกใบอนุญาต	EIA	น�ามาสู่ความล่าช้า
ต่อโครงการก่อสร้าง	 จัดโดยวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย	 ณ	 อิมแพ็ค	
เมืองทองธานี

19 พฤศจิกายน 2556
	 คุณอิสระ	 บุญยัง , 	 คุณวิชุตา	
ใจเที่ยง	 เข ้าร ่วมงานสัมมนาเรื่อง	
“ทิศทางตลาดที่อยู ่อาศัย	 กรุงเทพฯ-
ปริมณฑล	ปี	2557”	จัดโดยศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์	 ณ	 โรงแรมฮอลิเดย์	
อินน์	สุขุมวิท	22

21 พฤศจิกายน 2556
	 ส ม า ค ม ธุ ร กิ จ บ ้ า น จั ด ส ร ร	
สมาคมอาคารชุดไทย	 และสมาคม
อสังหาริมทรัพย์ไทย	ร่วมกันบริจาคเงิน
และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่า	 628,890	
บาท	ให้แก่สมาคมสงเคราะห์เดก็ก�าพร้า
แห่งประเทศไทย	ณ	สมาคมสงเคราะห์
เด็กก�าพร ้าแห ่งประเทศไทย	 ซอย
สุขสวัสดิ์	52

26 พฤศจิกายน 2556
	 คุณรุ่งอนันต์	ลิ่มทองแท่ง	เข้าร่วม
งานสัมมนาลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรม
ของกา ร ไฟฟ ้ านครหลว ง 	 เ รื่ อ ง	
“ยุทธศาสตร์ตลาดทุนไทยต่อการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ธุรกิจอุตสาหกรรม”	ณ	โรงแรมพลาซ่า	
แอทธินี	รอยัล	เมอริเดียน	กรุงเทพฯ

28 พฤศจิกายน 2556
	 ส ม า ค ม ธุ ร กิ จ บ ้ า น จั ด ส ร ร	
สมาคมอาคารชุดไทย	 และสมาคม
อสงัหารมิทรพัย์	ร่วมกนัจดังานสรปุการ
จัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด	 ครั้งที่	
29	ณ	โรงแรมหรรษา

2 ธันวาคม 2556
	 คณะกรรมการสมาคมฯ	 เข ้า
ร่วมงานเลี้ยงฉลอง	 “ครบรอบ	 30	 ปี
สมาคมอาคารชดุไทย”	ณ	โรงแรมแกรนด์
ไฮแอท	เอราวัณ

11 ธันวาคม 2556
	 สมาคมธรุกจิบ้านจดัสรร	จดัประชมุ
คณะกรรมการสมาคมฯ	 ประจ�าเดือน
ธนัวาคม	2556	ณ	โรงแรมเซน็ทารา	แกรนด์
เซน็ทรลัพลาซา	ลาดพร้าว	กรงุเทพฯ

12 ธันวาคม 2556
	 คณุสภุาภรณ์	 ปสุสะนาค	 เข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืก
และมอบรางวัลแก่สถานประกอบการ
ที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ครั้งที่	
1/2556	ณ	 ส�านกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

12 ธันวาคม 2556
	 คุณดลพิวัฒน ์	 พิพัฒน ์ดิฐกุล,
คุณวิชุตา	ใจเที่ยง,	คุณชูรัชฏ์	ชาครกุล
เข้าร่วมประชมุเตรยีมการจดังานสมัมนา
ใหญ่ประจ�าปี	 2557	และเตรียมการจัด
งานมหกรรมบ้านและคอนโด	ครั้งที่	30	
ณ	โรงแรมหรรษา

13 ธันวาคม 2556
	 คุณอธิป	 พีชานนท์	 เข้าร่วมงาน
เสวนา	 CONC	 Thammasat	 Forum	
เรื่อง	“Real	Estate	2014	ทิศทางธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์”	 ณ	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

16 ธันวาคม 2556
	 ส ม า ค ม ธุ ร กิ จ บ ้ า น จั ด ส ร ร	
สมาคมอาคารชุดไทย	 และสมาคม
อสังหาริมทรัพย์ไทย	 ร่วมกันจัดงาน
สังสรรค์ปีใหม่	 2557	ณ	 สยามสมาคม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 ธันวาคม 2556
	 คุณอิสระ	 บุญยัง	 เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการด�าเนินการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์	 ครั้งที่	 4/2556	 ณ	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

18 ธันวาคม 2556
	 คุณอธิป	พีชานนท์	คุณอานะวัฒน์
นาวินธรรม	 เข ้าร ่วมประชุมคณะ
กรรมการสมาคมการค้ากลุ่มก่อสร้าง
และอสังหาริมทรัพย์	ครั้งที่	2/2556	ณ	
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

7 มกราคม 2557
	 คุณอธิป	 พีชานนท์,	 คุณสมาน	
ลิม่ทองแท่ง,	คณุสนุทร	สถาพร,	คณุวสนัต์
เคียงศิริ,	คุณรุ่งอนันต์	ลิ่มทองแท่ง	เข้า
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่	2557	คุณพินิจ	
หาญพาณิชย์	อธิบดีกรมที่ดิน,	คุณสุจิต	
จงประเสริฐ	 รองอธิบดีกรมที่ดิน	 และ
คณุชศูกัดิ	์ศรอีนชุติ	ผูอ้�านวยการส�านกัส่ง
เสรมิธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์	ณ	กรมทีด่นิ	
ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต	ิ80	พรรษา

8 มกราคม 2557
	 คณุอธปิ	พชีานนท์,	คณุสนุทร	สถาพร,	
คุณกวีพันธ์	 เอี่ยมสกุลรัตน์,	 คุณชูรัชฏ์
ชาครกลุ	และคณุวชิตุา	ใจเทีย่ง	เข้ามอบ
กระเช้าสวัสดีปีใหม่	 2557	 คุณมณฑล	
สุดประเสริฐ	 อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง	ณ	กรมโยธาธิการและผังเมือง

8 มกราคม 2557
	 คุณอธิป	 พีชานนท์,	 คุณสุนทร
สถาพร,	 คุณกวีพันธ์	 เอี่ยมสกุลรัตน์,
คณุชรูชัฏ์	ชาครกลุ	และคณุวชิตุา	ใจเทีย่ง
เข้ามอบกระเช้าสวัสดีป ีใหม่	 2557
คณุทองอไุร	ลิม้ปิต	ิรองผูว่้าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	ณ	ธนาคารแห่งประเทศไทย

10 มกราคม 2557
	 คณุอสิระ	บญุยงั,	คณุวสนัต์	เคยีงศริิ
เข ้ามอบกระเช้าสวัสดีป ีใหม่	 2557
คุณจุมพล	 ส�าเภาพล	 รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร	ณ	กรุงเทพมหานคร

24 มกราคม 2557
	 สมาคมธุรกิจบ ้านจัดสรรและ
สมาคมอาคารชดุไทย	จดัการประชมุเชงิ
ปฏบิตักิาร	การขอใช้น�า้ประปาโครงการ
แบบบูรณาการ	 ร ่วมกับการประปา
นครหลวง	ณ	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	
เซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ

ผลการดำาเนินงานของสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
(เดือนตุลาคม 2556-มกราคม 2557)

กิจกรรมสมาคมฯ
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ถนนหมู่บ้านถูกเวนคืน
ค่าชดเชยจะจ่ายให้ใคร

	 การจัดการภายในหมู่บ้านจัดสรรสามารถ

กระท�าได้ด้วยการจดัตัง้คณะกรรมการกนัเองอย่าง

หนึ่ง	 หรือการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน

จัดสรรอีกอย่างหนึ่ง	 ซึ่งในแบบที่สองนี้เป็นแบบที่

มกีารบญัญตักินัไว้ใน	พ.ร.บ.การจดัสรรทีด่นิ	พ.ศ.

2543	มาตรา	45	

	 การจดทะเบียนหมู ่บ้านจัดสรรจะกระท�า

ได้ต่อเมื่อมีผู ้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ภายในโครงการนั้นมีมติให้จัดตั้งและน�าไปจด

ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	 โดยดูจ�านวนผู้

ซื้อที่ดินว่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งหรือไม่	 ในตอนนั้น

โครงการอาจยังขายไม่หมดก็ได้	 ส่วนที่เหลือผู้

จัดสรรที่ดินถือเสมือนเป็นลูกบ้านตามสัดส่วน

ไปในตัว

	 พื้นที่ส่วนกลางคือทะเลสาบบางส่วนของหมู่บ้าน	โดนกรมทางหลวงเวนคืนเพื่อ

ก่อสร้างถนนบายพาส	ช่วงที่โดนเวนคืนยังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน	โครงการเลย

รับเงินค่าเวนคืนไปแล้วโดยไม่ชี้แจงและบอกลูกบ้าน	จนกระทั่งมีการจัดตั้งนิติบุคคล	

จึงทราบว่าพื้นที่ส่วนกลางบางส่วนโดนเวนคืนและเงินอยู่กับเจ้าของโครงการ	แบบนี้

นิติบุคคลควรได้รับเงินค่าเวนคืนนั้นหรือไม่	เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนกลาง

	 ภายหลังจากจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้าน

จดัสรรแล้ว	กจ็ะรบัโอนกรรมสทิธิข์องสาธารณปูโภค

พืน้ฐานภายในโครงการนัน้	เช่น	ถนน	สวนสาธารณะ	

ส�านกังาน	เป็นต้น	ให้มาเป็นกรรมสทิธิใ์นการจดัการ

ดแูลของนติบิคุคลหมูบ้่านจดัสรรทีจ่ดทะเบยีน

	 ในระหว ่างที่ยังไม ่ได ้ โอนกรรมสิทธิ์ ให ้

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้น	 กฎหมายห้ามมิให้

ผู้จัดสรรที่ดินน�าสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ	 ไป

ท�าให้ด้อยค่าลง	หรือไปท�าอะไรที่ไม่เป็นไปตามที่

ก�าหนดไว้ตอนไปขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

	 ในเรือ่งนีม้ปัีญหาสอบถามว่าหากสาธารณปูโภค

บางส่วนในโครงการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อท�าถนน

จากทางราชการ	 ผู ้จัดสรรที่ดินได้รับเงินค่า

เวนคืนไปเรียบร้อยแล้ว	 ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีการ

จดทะเบียนนิติบุคคล	 ต่อมาเมื่อจัดตั้งนิติบุคคล

หมู่บ้านจัดสรรแล้วเงินค่าเวนคืนจะตกแก่ใคร

	 ปัญหานี้ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรร

ที่ดินบัญญัติไว้โดยตรง	 แต่เมื่อเทียบเคียงกับ

บทบญัญตัเิกีย่วกบัการรกัษาทรพัย์แล้ว	เมือ่ทรพัย์

ที่ตนดูแลรักษาต้องสูญหาย	 เสียหาย	 เมื่อได้ค่า

สินไหมทดแทนอย่างไรมาแล้วก็จะต้องคืนแก่

เจ้าของทรพัย์ซึง่คอืผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรทกุราย	ทีเ่ป็น

เช่นนี้เพราะมูลค่าของโครงการที่ลดน้อยลงไป	

ความสะดวกสบายเสื่อมค่าลง	รวมถึงสภาพของ

สถาปัตยกรรมที่มีมูลค่าเสียไป	 สิ่งต่างๆ	 เหล่า

นี้เป็นเงื่อนไขโดยตรงของการตัดสินใจเข้าไปซื้อ

บ้านในโครงการทั้งสิ้น	 แต่เมื่อต่อมามีการจัดตั้ง

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว	 ก็ควรจะต้องน�า

ไปคืนแก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร	 ซึ่งถือว่าเป็น

ตัวแทนของผู้ซื้อที่ดินก็เป็นอันจบความรับผิดชอบ

ของผู้จัดสรรที่ดินเช่นเดียวกัน	ต้องโอนกรรมสิทธิ์

สาธารณูปโภคให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเช่นกัน	

	 เมือ่นติบิคุคลหมูบ้่านจดัสรรได้รบัเงนิค่าเวนคนื

นัน้คนืมาแล้ว	 จะเกบ็รกัษาไว้ด้วยมตขิองทีป่ระชมุ

ใหญ่เพื่อเป็นเงินทุนของหมู่บ้านก็ได	้ หรือหากจะ

มมีตว่ิาควรน�าเฉลีย่คนืแก่ผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรทกุราย

ตามสดัส่วนกเ็ป็นไปได้	 เนือ่งจากมใิช่เงนิค่ารกัษา

สาธารณปูโภคทีบ่ญัญตัไิว้ตามกฎหมายนัน่เอง	

บุญลอง นรจิตต์ เขียนไว้ใน “นติยสารโฮมบายเออร์ไกด์”
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