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 สวัสดคีรับท่านสมาชกิสมาคมฯ และท่านผูม้เีกยีรตทิีอ่่านวารสารฉบบัน้ี
ทุกท่าน เมื่อวันที่ 6-9 ตุลาคมที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรได้รับเกียรติ
เป็นเจ้าภาพในการจดังานมหกรรมบ้านและคอนโด คร้ังที ่35 ร่วมกบั 2 สมาคม 
คือสมาคมอาคารชุดไทยและสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นการช่วยสมาชิกของสมาคมฯ และผู้ประกอบการด้าน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในการประชาสัมพันธ์และขายสินค้าในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี 2559 เป็นการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดความคึกคัก 
จงึขอขอบคณุท่านสมาชิกทกุท่านทีใ่ห้การสนบัสนุนกจิกรรมของสมาคมฯ ด้วย
ดีมาโดยตลอด 
 แนวโน้มธุรกิจในระยะต่อไปคาดการณ์ว่าจะค่อยๆ ปรับตัวดีข้ึน
การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ืองจากความเชื่อมั่นและ
รายได้ทีป่รับดข้ึีนหลงัสถานการณ์ภัยแล้งคลีค่ลาย และผลของมาตรการกระตุน้
เศรษฐกจิของภาครัฐ การท่องเทีย่วขยายตวัต่อเน่ือง และการลงทนุในโครงการ
ขนาดใหญ่ของภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�าคัญ การลงทุนภาค
เอกชนทรงตวัต่อเน่ือง โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัคงใช้กลยทุธ์ Wait & See 
เน่ืองจากผูป้ระกอบการยังมกี�าลงัการผลติเพยีงพอเพือ่รองรับอปุสงค์ทัง้ในและ
ต่างประเทศ ในขณะที่การส่งออกยังคงเปราะบางตามเศรษฐกิจคู่ค้าที่อ่อนแอ 
 ส�าหรับภาคอสงัหาริมทรัพย์เร่ิมชะลอตวัหลงัหมดมาตรการกระตุ้นภาค
อสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะ
ต่อไปยงัมปัีจจัยทีต้่องตดิตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเศรษฐกจิระดบัฐานราก
ในภูมิภาคที่การฟื้นตัวยังไม่เข้มแข็งทั้งในกลุ่มเกษตรกรและลูกจ้างในภาค

การผลิต ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาระหนี้ครัวเรือนเดิมที่สูง และภาคการผลิตที่
ได้รับผลกระทบจากช่ัวโมงการท�างานที่ลดลงของภาคการส่งออกที่ยังไม่ฟื้น
ตัว ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงอยู่ในภาวะทรงตัวถึงแม้จะได้ผลประโยชน์
จากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ เน่ืองจากผู้บริโภคเผชิญ
ปัญหาหน้ีครัวเรือนทีส่งู ประกอบกบัสถาบนัการเงินระมดัระวังในการให้สนิเช่ือ
ดังน้ัน ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่จึงมีการปรับตัวโดยเน้นขาย
ที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จแล้วคงเหลือในโครงการปัจจุบันมากกว่าที่จะเปิดขาย
ที่อยู่อาศัยโครงการใหม่ รวมทั้งมีการแข่งขันกันจัดโปรโมช่ันเพ่ือดึงดูดลูกค้า
มากขึ้น 
 ไตรมาสสดุท้ายของปี 2559 น้ี คงมผู้ีประกอบการรายใหญ่และรายกลาง
เปิดตัวโครงการใหม่ออกมาเป็นจ�านวนมาก เน่ืองจากชะลอมาและต้องการ
สร้างยอดขายในช่วงปลายปีก่อนการสรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปีของแต่ละ
บริษัท จึงคาดว่าจะมีบรรยากาศในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่คึกคักและมีสีสัน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ช่วยกระตุ้นตลาดโดยรวม และจะต่อเนื่องไปยังปี 2560
ที่มีความหวังว่าเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและของประเทศจะมีการฟื้นตัว
 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สภาพเศรษฐกิจในต้นปี 2560 จะมีแนวโน้ม
ที่ดีข้ึน เพื่อให้เกิดก�าลังซื้อและความมั่นใจของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
สมาคมฯ ก็จะพยายามเป็นกลไกหน่ึงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ท่าน
สมาชิก ท่านผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้ดีที่สุด
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	 ดร.ปรเมธี	 วิมลศิริ	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาต ิกล่าวถงึแนวโน้มการลงทนุของภาครัฐในปี 2559-2560 ว่า ในช่วงไตรมาส
แรกที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราเติบโต 3.2% โดยภาคการ
ก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นของภาครัฐ ขณะที่การลงทุนของภาคเอกชนและการ
ก่อสร้างยังไม่ค่อยเข้มแข็งมากนัก ท�าให้ตัวเลข 4 เดือนแรกของภาคธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้างไม่ดมีากนกั อย่างไรกต็ามสภาพฒัน์ได้ประมาณ-
การการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไว้ที่ 3.3% ถือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ
เติบโตตามเป้า หลังจากในปี 2558 ที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตแค่ 2.8% แต่จะ
ดีพอส�าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือไม่นั้นยังไม่สามารถตอบได้ 

 ส่วนทศิทางการลงทนุของภาครัฐในช่วง 4-5 ปีข้างหน้า ตามแผนพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โครงสร้างพื้นฐานของไทย
ถอืว่ายงัอยู่ในระดบักลางๆ จะเหน็ได้จากการจดัอนัดบัขีดความสามารถในการ
แข่งขันของ IMD จาก 61 ประเทศ พบว่า โครงสร้างพื้นฐานของไทยอยู ่
อันดับที่ 46 
 ขณะที่ภาครัฐก็ให้ความส�าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้าง
มาก โดยสภาพัฒน์ได้ผลักดันให้มีแพ็คเกจของการลงทุนด้านโลจิสติกส์และ
โครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวมาตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรีสุรยุทธ์ จุลานนท์  
แต่การด�าเนินงานค่อนข้างมีปัญหาและล่าช้า จนมาถึงรัฐบาลปัจจุบันของ 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น และมีแผนที่จะลงทุน
โครงการขนาดใหญ่ในช่วง 4-5 ปีข้างหน้าเพิ่มด้วย 

“สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศยั” และ 
“การลงทุนของภาครฐัในปี 2559 และปี 2560 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ”

| บทความ |
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 โดยล่าสุดสภาพัฒน์ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้มาดูแลแผน
ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี และ (ร่าง) กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาของแผนพฒันาฯ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นแผน 5 ปีแรกของ 20 ปี ที่จะเน้นไปที่
โครงสร้างพืน้ฐานเป็นหลกั ในส่วนของยทุธศาสตร์การลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขนส่งของประเทศ พ.ศ.2558-2565 จะแบ่งแผนงานออกเป็น 5 แผนงาน 
ประกอบด้วย

 แผนงานที่ 1 จะเน้นการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง เช่น 
การปรับปรุงทางรถไฟที่มีอยู่แล้ว การก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั่วประเทศและการ
ก่อสร้างรถไฟทางมาตรฐาน โดยโครงการการลงทนุทีจ่ะเกดิข้ึนในช่วงปี  2558-
2560 จะมีการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ขนาด 1 เมตร จ�านวน 5 เส้นทาง ระยะ
ทาง 797 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 118,025.78 ล้านบาท ประกอบด้วย
 l โครงการช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 185 กิโลเมตร 
วงเงิน 26,004.90 ล้านบาท ก�าหนดแล้วเสร็จต้นปี 2562
 l โครงการช่วงมาบกะเบา-ชุมชนถนนจิระ ระยะทาง 132 กิโลเมตร 
วงเงิน 29,853.18 ล้านบาท ก�าหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายนปี 2562
 l โครงการช่วงนครปฐม-หัวหิน ระยะทาง 165 กิโลเมตร 
วงเงิน 20,036.53 ล้านบาท ก�าหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายนปี 2562
 l โครงการช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กิโลเมตร 
วงเงิน 17,290.63 ล้านบาท  ก�าหนดแล้วเสร็จเดือนมิถุนายนปี 2562
	 l โครงการลพบุรี-ปากน�้าโพ ระยะทาง 148 กิโลเมตร 
วงเงิน 24,840.54 ล้านบาท ก�าหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายนปี 2562
 ส่วนการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร 
ระยะทาง 873 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 369,148.63 ล้านบาท ประกอบด้วย 
 l เส้นทางกรุงเทพฯ-แก่งคอย ระยะทาง 133 กิโลเมตร
 l เส้นทางแก่งคอย-มาบตาพุด ระยะทาง 246.50 กิโลเมตร
 l เส้นทางแก่งคอย-นครราชสีมา ระยะทาง 138.50 กิโลเมตร 
 l เส้นทางนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 355 กิโลเมตร 

 
 แผนงานท่ี 2 จะเน้นการพฒันาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพือ่แก้ไข
ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  เช่น การก่อสร้างถนนและสะพาน
ในเขตเมือง รวมทั้งการจัดการรถโดยสาร NGV จ�านวน 3,183 คัน และการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 10 สายทาง โดยอยู่ในแผนปฏิบัติการปี 2559 
จ�านวน 5 เส้นทาง ระยะทาง 135.20 กิโลเมตร วงเงิน 396,613.91 ล้านบาท 
อาทิ 
 l โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 
(ล�าลูกกา-บางปู) ระยะทาง 18.50 กิโลเมตร ก�าหนดเปิดให้บริการปี 2563
 l โครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีม ช่วงศนูย์วัฒนธรรมฯ-มนีบรีุ (ตลิง่ชัน-ศูนย์
วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี) ระยะทาง 21.20 กิโลเมตร เปิดให้บริการปี 2565  
 l โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง ระยะทาง 29.10 
กิโลเมตร ก�าหนดแล้วเสร็จปี 2563 เป็นต้น
 แผนงานที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถทางหลวงเพ่ือเช่ือมโยง
พื้นที่ส�าคัญของประเทศและเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะมีการก่อสร้าง
โครงการมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทางหลัก คือเส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา 
เส้นทางบางใหญ่-กาญจนบุรี และเส้นทางพัทยา-มาบตาพุด ระยะทางรวม 
324 กิโลเมตร วงเงินลงทุนสูงถึง 160,200 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการ
ได้ในปี 2562

| บทความ |
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หน�วยที่อยู�อาศัยโอนกรรมสิทธิ์ใหม� ในกรุงเทพฯ-ปร�มณฑล
ช�วงมาตรการลดหย�อนค�าธรรมเนียมการโอน (เปลี่ยนแปลง % YoY)
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54% 34%

24%

67%

137%

359%

บ้านจัดสรร
รวม 6 เดือน เพ��ม 23% 

ห้องชุด
รวม 6 เดือน เพ��ม 106% 

สถานการณ์ตลาดอสงัหาฯ ช่วง 6 เดือน
(เดือนพฤศจิกายน 2558-เดือนเมษายน 2559) 
 คุณสัมมา	 คีตสิน	 ผู้อ�านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ กล่าวถึงสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2558-เดือนเมษายน 2559 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557-เดือนเมษายน 2558 ว่า ตลาดบ้านจัดสรรมีการ
โอนกรรมสทิธ์ิเพิม่ข้ึน 23% ส่วนคอนโดมเินียมมกีารโอนกรรมสทิธ์ิเพิม่ขึน้ 106% 
หรือเพิ่มขึ้นเท่าตัว แต่ถ้ารวมทั้งสองตลาดแล้วจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 52% 
โดยในส่วนของตลาดคอนโดมเินียมมยีอดโอนสงูสดุในช่วงเดอืนมนีาคมเพิม่ข้ึน 
137% และเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 359% หรือเพิ่มขึ้น 36 เท่าเมื่อเทียบกับเดือน
เมษายนปี 2558
 ขณะทีย่อดโอนกรรมสทิธ์ิของตลาดบ้านจดัสรรช่วงเดอืนมกราคม-เดอืน
มีนาคม 2559 มีอัตราการเติบโตติดลบ แต่มาเพ่ิมข้ึนในช่วงเดือนเมษายน
ประมาณ 74% ส่วนการเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลช่วง 5 
เดือนของปี 2559 มีอัตราลดลง 22% โดยมีการเปิดตัวโครงการใหม่เข้ามาใน
ตลาดประมาณ 20,000 ยูนิตเท่านั้น โดยเฉพาะตลาดบ้านจัดสรรมีการเปิดตัว
โครงการใหม่ลดลงถึง 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่มีโครงการ
เปิดตัวใหม่ถึง 17,320 ยูนิต โดย 5 เดือนแรกที่ผ่านมามีการเปิดตัวโครงการ
ใหม่จ�านวน 12,200 ยูนิต แบ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ 60% บ้านเดี่ยว 30% ส่วนตลาด
คอนโดมิเนียมลดลง 16% มีเปิดตัวโครงการใหม่แค่ 17,175 ยูนิต เนื่องจาก 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไปเน้นการสร้างยอดขายในช่วงก่อนหมดมาตรการลด
ค่าธรรมเนียมการโอนเมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา 

 แผนงานท่ี 4 จะก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่งและศูนย์การขนส่ง
สนิค้าทางรถไฟทีท่่าเรือแหลมฉบงั วงเงนิลงทนุ 4,809 ล้านบาท คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในปี 2560-2561

 แผนงานที่ 5 จะพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงินลงทุน 
51,607.15 ล้านบาท เพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 60 ล้านคน คาดว่าจะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2563 ประกอบด้วย งานก่อสร้างกลุ่มอาคารเทียบ 
เคร่ืองบนิรองหลงัที ่1 งานก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสาร และงานระบบสาธารณูปโภค 
เป็นต้น

| บทความ |
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 สาเหตทุีม่กีารเปิดตัวโครงการใหม่ลดลง เพราะผู้ประกอบการมกีารปรับ
แผนการลงทุนและชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่น้อยลง แต่จะมาเปิดตัวมาก
ข้ึนในช่วงคร่ึงปีหลัง ขณะที่ปี 2558 มีโครงการเปิดตัวใหม่เข้ามาในตลาด
ประมาณ 104,860 ยูนิต แบ่งเป็นบ้านจัดสรร 44,450 ยูนิต คอนโดมิเนียม 
60,410 ยูนิต ส่วนปีนี้ประเมินว่าตลาดบ้านจัดสรรน่าจะเปิดตัวใหม่ประมาณ 
40,000 ยูนิต และคอนโดฯ น่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่แล้ว 

บ้านจดัสรรกรุงเทพฯ-ปริมณ±ลเปิดใหม่
5 เดือนแรก 12,000 ยูนิต
 ในปี 2558 ที่ผ่านมาตลาดบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลมี
โครงการเปิดขายอยู่ทั้งหมด 1,000 โครงการ จ�านวน 204,526 ยูนิต แต่ ณ สิ้น
ปี 2558 มบ้ีานเหลอืขายอยูป่ระมาณ 78,535 ยนิูต เป็นทาวน์เฮ้าส์ 37,354 ยนิูต 
และบ้านเดี่ยว 28,693 ยูนิต โดยเฉพาะตลาดบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพฯ ซึ่ง
มีจ�านวนยูนิตเปิดขายทั้งหมด 75,697 ยูนิต เหลือขายอยู่ 22,092 ยูนิต รองลง
มาคือจังหวัดนนทบุรีมีจ�านวน 41,898 ยูนิต เหลือขายอยู่ 19,897 ยูนิต ขณะ
ที่ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2559 มีโครงการจัดสรรเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯ-
ปริมณฑล 74 โครงการ แบ่งเป็นโครงการของบริษทัมหาชนในตลาดหลกัทรัพย์ 
45 โครงการ ประมาณ 10,300 ยูนิต และบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ 29 
โครงการ 1,900 ยูนิต โดยจังหวัดที่มีการเปิดตัวโครงการบ้านจัดสรรมากที่สุด
คือจังหวัดนนทบุรี จ�านวน 17 โครงการ 3,530 ยูนิต แบ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ 2,582 
ยูนิต บ้านเดี่ยวประมาณ 454 ยูนิต  และบ้านแฝด 439 ยูนิต  ส่วนใหญ่จะ
กระจุกตัวอยู่ในโซนบางกรวย-ไทรน้อย บางใหญ่ และบางบัวทองประมาณ 
3,000 ยูนิต
 ขณะที่โครงการเปิดตัวใหม่ในเขตปทุมธานีมี 12 โครงการ 2,030 ยูนิต 
ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวประมาณ 1,487 ยูนิต กระจุกตัวอยู่ในย่านล�าลูกกา 
คลองหลวง และธัญบุรีมากที่สุดประมาณ 1,250 ยูนิต ส่วนโครงการเปิดตัว
ใหม่ในจังหวัดสมทุรปราการมปีระมาณ 2,463 ยูนติ ส่วนใหญ่จะเป็นทาวน์เฮ้าส์
มากถึง 1,822 ยูนิต 

หน�วยที่อยู�อาศัยเป�ดขายใหม� 
ในกรุงเทพฯ-ปร�มณฑล ป� 2559

2,320

4,530

2,570 2,390

4,060

5,950

930
1,340

2,320

2,970

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

รวม
5 เดือน ป�’59
5 เดือน ป�’58 17,320

12,200
-30% 

รวม
5 เดือน ป�’59
5 เดือน ป�’58 20,340

17,180
-16% 

บ้านจัดสรร ห้องชุดเปร�ยบเทียบ 5 เดือนแรก

 ดวัหงจั / ประเภท วยดี่เนาบ ดฝแนาบ สาฮเนวาท ยชิณาพราคาอ รวม รอยละ 

 ฯพทเงรุก 1,069 342 1,314 9 2,734 22%

 รีบุทนน 454 439 2,582 53 3,528 29%

 ีนาธมุทป 1,487 24 396 126 2,033 17%

 ราการปรทมุส 411 230 1,822 - 2,463 20%

นครปฐม 109 118 530 102 859 7%

 รคาสรทมุส 110 22 445 7 584 5%

รวม 3,640 1,175 7,089 297 12,201

 ะลยอร (ประเภทบาน) 30% 10% 58% 2%

บ�านจัดสรรเป�ดขายใหม� 5 เดือนแรก ป� 2559
แยกตามจังหวัด และประเภทบ�าน

เดือน 
 

รวม

โครงการ

บริษัทจดทะเบียน บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย

ยวนห โครงการ ยวนห โครงการ ยวนห

มกราคม 7 1,850 6 470 13 2,320

ธนัพาภมุก 6 1,890 10 680 16 2,570

มคานีม 18 3,950 3 110 21 4,060

เมษายน 2 410 8 520 10 930

พฤษภาคม 12 2,200 2 120 14 2,320

รวม 45 10 ,300 29 1,900 74 12 ,200

บ�านจัดสรรเป�ดขายใหม�ในกรุงเทพฯ-ปร�มณฑล 5 เดือนแรก ป� 2559
แยกตามเดือน และสถานะผู�ประกอบการ

| บทความ |

นอืดเ รรสดจันาบ มยีนเิมดโนอค รวม

มกราคม 2,320 (13) 4,530 (7) 6,850 (20)

ธนัพาภมุก 2,570 (16) 2,390 (10) 4,960 (26)

มีนาคม 4,060 (21) 5,950 (21) 10,010 (42)

เมษายน 930 (10) 1,340 (4) 2,270 (14)

พฤษภาคม 2,320 (14) 2,970 (7) 5,290 (21)

รวม 5  ปนอดืเ 2559 12,200 (74) 17,180 (49) 29,380 (123)

รวม 5  ปนอดืเ 2558 17,320 (113) 20,340 (57) 37,660 (170)

ึ้นขิ่มพเ /ลดลง % -30% -16% -22%

 ปงทั้มวร 2558 44,450 (292) 60,410 (152) 104,860 (444)

ฯพทเงุรกนใมหใยาขดปเยัศาอูยอีทยวนห ลฑณมิรป
ปกรแนอดืเหน�วยที่อยู�อาศัยเป�ดขายใหม�ในกรุงเทพฯ-ปร�มณฑล

5 เดือนแรก ป� 2559
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 ด้านราคาขายสินค้าใหม่ที่เปิดตัวช่วง 5 เดือนของปีน้ีส่วนใหญ่จะมี 
ราคาขายตั้งแต่ 3-7.5 ล้านบาท มีจ�านวนกว่า 5,000 ยูนิต ส่วนบ้านราคา 1-2 
ล้านบาทก็ยังมีสัดส่วนที่สูงมากถึง 4,584 ยูนิต ผู้ประกอบการที่เปิดตัว 
โครงการใหม่เข้ามาในตลาดมากที่สุดคือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด 
(มหาชน) จ�านวน 10 โครงการ 3,020 ยูนิต รองลงมาเป็นบริษัทแผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตีฯ้ จ�านวน 3 โครงการ 1,000 ยูนิต และแสนสริิ จ�านวน 3 โครงการ 
870 ยูนิต

ห้องชุดเปิดใหม่ 5 เดือนแรกกว่า 1.7 หมื่นยูนิต 
 ส่วนตลาดคอนโดมิเนียมช่วง 5 เดือนแรกที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพฯ-
ปริมณฑลมีโครงการเปิดตัวใหม่ 49 โครงการ จ�านวนรวม 17,175 ยูนิต 
ส่วนใหญ่จะเปิดตัวในช่วง 3 เดือนแรกมากที่สุดประมาณ 12,800 ยูนิต 
โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมมีคอนโดฯ เปิดตัวมากที่สุดถึง 5,950 ยูนิต โดย
ตลาดหลักยังเป็นพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีคอนโดมิเนียมเปิดตัวใหม่มากถึง 
11,260 ยูนิต ส่วนใหญ่เป็นโครงการของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ 23 
โครงการ 5,980 ยูนิต กระจายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี 2,800 ยูนิต และ
สุขุมวิทตอนปลาย 1,440 ยูนิต ขณะที่จังหวัดนนทบุรีมีโครงการเปิดตัวใหม่ 8 
โครงการ 3,500 ยูนิต
 ส�าหรับขนาดของห้องชุดที่เปิดตัวเข้ามาในตลาดปีน้ีจะเป็นห้องชุด 
แบบ 1 ห้องนอนมากที่สุดถึง 13,723 ยูนิต รองลงมาเป็นแบบห้อง 2 ห้องนอน 
2,692 ยูนิต ส่วนห้องชุดแบบสตูดิโอมีน้อยมากแค่ 675 ยูนิตเท่านั้น
 ดังน้ันราคาขายห้องชุดจึงอยู่ในระดับ 1-3 ล้านบาทมีสัดส่วนมากถึง 
12,0978 ยูนิต โดยเฉพาะห้องชุดระดับราคา 1-2 ล้านบาทมีเยอะสุด 8,947 
ยูนิต

คอนโดฯ ใน กทม.เหลือขาย 3 หมื่นยูนิต
 ด้านผลการส�ารวจตลาดคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการขายในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2558 ที่ผ่านมา พบว่ามีโครงการที่อยู่ระหว่าง
การขาย 400 โครงการ จ�านวน 220,541 ยูนิต แต่ขายออกไปได้แล้ว 160,658 
ยูนิต และเหลือขายอยู่ 59,856 ยูนิต โดยห้องชุดแบบ 1 ห้องนอนจะเหลือขาย
มากที่สุด 37,038 ยูนิต และห้องแบบสตูดิโออีกจ�านวน 15,796 ยูนิต โดยเขต
กรุงเทพฯ มีห้องชุดเหลือขายมากท่ีสุด 30,700 ยูนิต จากจ�านวนโครงการ
ทั้งหมด 303 โครงการ 150,194 ยูนิต ส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเกือบ 
20,000 ยูนิต ส่วนตลาดคอนโดมิเนียมในจังหวัดนนทบุรีที่มีอยู่ 49 โครงการ 
32,283 ยูนิต เหลือขายประมาณ 12,000 ยูนิต ขณะที่คอนโดมิเนียมในจังหวัด
ชลบุรีที่มีโครงการอยู่ระหว่างการขาย 293 โครงการ รวม 99,465 ยูนิต เหลือ
ขายอยู่ประมาณ 21,364 ยูนิต H

 ดัวหงัจ / ประเภท อโิดตูส 1 BR 2 BR >= 3 BR รวม รอยละ

  ฯพทเงุรก 675 8,673 1,826 83 11,257 66%

  รีุบทนน  - 2,880 616 2 3,498 20%

  ีนาธมุทป  - 680 12 - 692 4%

  ราการปรทุมส  856 197  - 1,053 6%

 นครปฐม  - 634 41  - 675 4%

 รคาสรทุมส  -  - -  - - -

รวม 675 13,723 2,692 85 17,175

 ะลยอร ( ดุชงอหทภเะรป ) 4% 80% 15% 1%

ห�องชุดเป�ดขายใหม� 5 เดือนแรก ป� 2559
แยกตามจังหวัด และประเภทห�องชุด

| บทความ |
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ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน1/ 123.6  125.3  124.9  125.0 124.2 123.5 124.0 -
    (-1.5) (1.3) (1.1) (1.5) (0.5) (-0.3) (-0.3)
ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศ (พันตัน) 34,791 34,501 2,654 3,133 2,913 2,728 2,807 23,617
    (-0.7) (-0.8) (3.0) (-0.0) (-2.7) (-3.8) (-0.5) (-0.2)
ปริมาณการจ�าหน่ายคอนกรีตในประเทศ (ลูกบาศก์เมตร) 14,955,406 14,656,633 989,666 1,275,743 1,215,315 1,191,235 1,220,419 9,572,911
    (0.7) (-2.0) (5.2) (-1.2) (-4.8) (-7.8) (-3.7) (-1.9)
ปริมาณการจ�าหน่ายกระเบื้องในประเทศ (ตัน) 1,989,950 1,838,245 145,082 180,749 153,544 133,027 148,199 1,264,521
    (-10.3) (-7.6) (-8.4) (1.0) (-8.1) (-13.1) (9.9) (-4.6)
ปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในประเทศ (คัน)  511,730 500,233 34,299 40,980 40,589 36,277 38,848 314,263
    (-26.4) (-2.2) (12.1) (22.0) (4.2) (-6.1) (-1.0) (4.8)
ปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์นั่งในประเทศ (คัน) 511,730 500,233 20,687 25,039 25,460 24,358 24,761 178,244
    (-41.3) (-19.0) (-11.9) (8.1) (19.7) (9.6) (8.8) (-7.1)
ปริมาณการจ�าหน่ายเหล็กเส้น (พันตัน)   2,327 2,204 146 173 171 171 197 1,377
    (2.8) (-5.3) (-6.6) (-13.4) (-4.5) (-8.3) (21.2) (-9.6)
การจ�าหน่ายสังกะสีในประเทศ (ตัน) 547,608.9 856,160.4 75,478.0 82,238.8 86,733.4 76,700.1 87,286.6 636,351.5
    (47.8) (56.3) (14.3) (2.4) (19.6) (4.7) (12.3) (10.0)
มูลค่าการน�าเข้าสินค้าประเภททุน  48,178.2 47,796.9 3,672.8 3,716.7 3,745.2 3,826.8 4,080.5 30,567.1
(ณ ราคาคงที่ปี 2553 : ล้านดอลลาร์สรอ.)2/ (-2.0) (-0.8) (-4.8) (-0.6) (-4.8) (-3.0) (-1.4) (-1.4)
พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างนอกเขตเทศบาล (พันตารางเมตร) 42,734.5 43,219.0 2,816.6 3,316.3 3,550.8 3,091.8 …. 22,066.5
    (-1.6) (1.1) (-15.8) (-4.7) (3.4) (-31.3)  (-14.3) 
พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล (พันตารางเมตร)3/
 รวมทั้งประเทศ  (23,395.6) (20,731.5) (1,352.9) (1,141.9) (1,488.3) (1,752.5) (1,969.6) 12484.40368 
  ที่อยู่อาศัย -3 -11 -23 -30 -14 -10 11 -8 
    (16,258.6) (13,585.3) (811.1) (725.0) (1,026.2) (792.6) (1,204.0) (7,865.3) 
  พาณิชยกรรม 0 -16 -23 -35 -16 -40 3 -14 
    (3,470.5) (3,754.9) (403.7) (191.7) (267.9) (373.0) (204.7) (2,095.4) 
  อุตสาหกรรมและอื่นๆ -28 8 -16 -24 -13 4 -2 -17 
    (3,666.4) (3,391.3) (138.1) (225.2) (194.2) (586.9) (561.0) (2,523.7) 
 เฉพาะเขตกรุงเทพฯ 22 -8 -36 -15 -5 136 39 28 
    (13,820.6) (12,376.1) (977.7) (667.1) (785.4) (1,024.3) (1,344.9) (7,710.2) 
 ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) -3 -10 10 -40 -19 -11 25 -4 
    (3,053.4) (3,271.8) (114.0) (110.3) (287.9) (219.2) (184.4) (1,596.2) 
 ภาคอื่นๆ -3 7 -58 -28 -17 -37 -31 -21 
    (6,521.5) (5,083.6) (261.2) (364.6) (415.0) (508.9) (440.3) (3,178.0)
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม	 -2.9 -22.0 -56.1 1.7 -0.6 16.6 0.2 -11.7  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม : จ�านวนโรงงาน (ราย)  
  เงินลงทุน 692 722 110 46 53 55 49 439 
    (250,447.5) (278,265.4) (31,300.1) (5,801.6) (10,229.3) (8,747.5) (8,484.4) (104,150.7) 
 อุตสาหกรรมจังหวัด : จ�านวนโรงงาน (ราย) 5 11 -47 -41 -11 -58 -52 -32 
  เงินลงทุน 3,682 3,487 286 262 275 247 293 2,092 
    (121,468.3) (116,068.7) (10,144.5) (8,544.6) (8,105.1) (11,229.7) (21,488.8) (81,031.0) 
 ส่วนปกครองท้องถิ่น : จ�านวนโรงงาน (ราย) -12 -4 15 -5 -35 -25 70 -2 
  เงินลงทุน 237 216 15 9 34 20 0 124 
    (3,779.9) (2,366.8) (223.4) (142.7) (269.7) (121.9) (0.0) (1,549.5)
เงินทุนจดทะเบียนธุรกิจที่กระทรวงพาณิชย์	 8 -37 281 -3 -48 -44 -100 -10
 ตั้งใหม่ 4/  
    (281,129.1) (264,276.5) (12,480.1) (18,773.1) (17,802.8) (15,425.7) (19,361.6) (161,374.2) 
 เพิ่มทุน  -25.8 -6.0 -15.8 7.1 49.5 -23.9 46.2 26.8 
    ########## ########## ######## (90,716.7) ######## (43,036.2) (76,499.6) (692,756.9) 
 ลดทุน  26.1 -40.6 10.9 32.1 -23.9 16.9 24.3 -62.0 
    ########## ########## ######## (23,633.2) (38,008.4) (63,066.3) (35,979.1) (323,485.9) 
 เลิกกิจการ (ราย) 313.4 1.2 73.6 -79.6 -68.8 -68.7 41.2 -64.8 
    (18,968.0) (22,536.0) (897.0) (971.0) (1,392.0) (1,405.0) (1,747.0) (9,986.0)
    (8.8) (18.8) (-3.0) (-0.6) (5.3) (-6.6) (13.3) (0.4)
การส่งเสริมลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 จ�านวนกิจการที่ขอรับการส่งเสริมสุทธิ** (ราย)   
  เงินลงทุน (พันล้านบาท) 3,162.0 1,027.0 87.0 106.0 254.0 95.0 … 853.0
    (1,930.1) (217.3) (111.6) (28.6) (74.6) (17.1) … (320.7) 
 จ�านวนกิจการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม (ราย) 117 -89 1,189 207 226 -48 … 218 
  เงินลงทุน (พันล้านบาท)  1,662.0 2,237.0 100.0 129.0 174.0 134.0 … 960.0 
    (724.7) (809.4) (25.0) (26.5) (135.1) (32.8) … (328.5) 
 จ�านวนกิจการที่ได้รับบัตรส่งเสริม (ราย) -28.933293 11.678671 -76.83255 -60.06342 544.2537 -55.6577 … -32.50318498 
  เงินลงทุน (พันล้านบาท)  1,510 1,612 101 130 129 112 … 870 
    519.7 687.9 20.9 29.0 33.8 27.4 … 241.4
    (-48.6) (32.3) (-51.9) (-57.9) (-49.9) (-19.8) … (-39.4)
หมายเหตุ	: ตัวเลขในวงเล็บคืออัตราเพิ่มร้อยละจากระยะเดียวกันปีก่อน 

1/ ธปท.ได้มีการปรับปรุงดัชนีการลงทุนภาคเอกชนตั้งแต่ปี 2553 เพื่อให้สะท้อนการลงทุนภาคเอกชนได้ดีขึ้น โดยปรับคุ้มรวมของข้อมูลและน�้าหนักขององค์ประกอบ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ : www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=828&language=TH
2/ สินค้าทุนน�าเข้าไม่รวมการน�าเข้าเครื่องบิน เรือ หัวจักรและแท่นขุดที่เป็นของรัฐบาล และเช่าของเอกชน ธปท.ได้มีการปรับปรุงข้อมูลการน�าเข้าสินค้าทุนตามโครงสร้างการจ�าแนกประเภทของพิกัดศุลกากรใหม่ (HS 2012) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2543   
3/  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 เป็นต้นไป ข้อมูลพื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตในเขตเทศบาลทั้งประเทศจะรวมการอนุญาตแบบ 39 ทวิ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารปี พ.ศ.2522 ไว้ด้วย   
4/  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 เป็นต้นไป รวมทุนจดทะเบียนบริษัทมหาชน จ�ากัด              
  ** ขั้นขอรับการส่งเสริมทั้งหมดเปลี่ยนมาใช้เป็นขั้นขอรับการส่งเสริมสุทธิแทน
  …. หมายถึงยังไม่มีตัวเลข         
ทีม่า	:  ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม, สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรมสรรพากร, กรมศลุกากร, ส�านกังานสถติแิห่งชาต,ิ ส�านักงานเขตและส�านักการโยธา กทม. เทศบาลเมอืง เทศบาลนครทัว่ประเทศและเมอืงพทัยา, กรมโรงงานอตุสาหกรรม, 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน      

	 2557	 2558	 	 	 2559	 																ยอดสะสมตั้งแต่
	 	 	 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	 ก.ค.	 ส.ค.	 ม.ค.

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากระบุ
| สถิติ : เคร่องชี้การลงทุนของภาคเอกชน |
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 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	1/ 19,382 16,154 646 1,204 1,722 1,313 …. 6,730
    (-4.2) (-16.7) (-53.3) (-11.3) (8.3) (-18.4)  (-31.7) 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมร้อยละ 2 2/(กรณีปกติ) 19,382 16,139 635 1,204 1,722 1,313 …. 6,702
    (-4.2) (-16.7) (-54.1) (-11.3) (8.3) (-18.4)  (-31.9) 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมร้อยละ 0.01 3/(กรณีพิเศษ) 0.0 15.4 11.13 0.00 0.00 0.00 …. 27.82
 มูลค่าการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งประเทศ	4/ 969,084 961,149 143,003 60,189 86,111 65,668 …. 613,309
    (-4.2) (-0.8) (106.7) (-11.3) (8.3) (-18.4)  (24.5) 
  ภาคกลาง 612,343 n.a. n.a. 33,962 53,194 40,293 …. n.a. 
    (-2.5) n.a. n.a. (-20.4) (4.4) (-19.9)  n.a.
  ภาคตะวันออก 116,813 n.a. n.a. 7,112 10,788 7,959 …. n.a. 
    (-9.0) n.a. n.a. (-10.7) (40.2) (-23.4)  n.a. 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 87,010 n.a. n.a. 7,067 7,773 6,314 …. n.a. 
    (-3.9) n.a. n.a. (12.0) (10.0) (-5.5)  n.a. 
  ภาคเหนือ 81,192 n.a. n.a. 6,461 7,459 6,181 …. n.a. 
    (-11.2) n.a. n.a. (12.3) (1.8) (-9.2)  n.a. 
  ภาคใต้ 71,725 n.a. n.a. 5,588 6,896 4,919 …. n.a. 
    -1 n.a. n.a. 8 6 -22  n.a. 
 การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งประเทศ	5/ (หน่วย) 107,615 94,052 8,365 7,095 6,078 9,250 …. 47,397
  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 16,381 20,875 1,599 827 1,036 572 …. 7,485 
    (-19.1) (27.4) (212.3) (14.1) (-49.2) (-60.4)  (-25.8) 
  ต่างจังหวัด 91,234 73,177 6,766 6,268 5,042 8,678 …. 39,912 
    (15.5) (-19.8) (24.2) (143.1) (-21.2) (71.4)  (5.2)
 การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศ (หน่วย) 108,175 117,600 9,008 6,745 7,995 1,589 …. 62,171
    (5.8) (8.7) (224.1) (-19.8) (18.1) (-80.1)  (9.1) 
  กรุงเทพมหานคร 44,208 41,186 1,578 777 4,402 265 …. 16,339 
    (-12.6) (-6.8) (243.8) (-52.0) (26.4) (-89.3)  (-5.6) 
  ต่างจังหวัด 63,967 76,414 7,430 5,968 3,593 1,324 …. 45,832 
    (24.0) (19.5) (220.3) (-12.1) (9.3) (-75.9)  (15.6)
 สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของ	ธพ. 6/ 2,256,703 2,463,183 2,499,121 2,501,093 2,517,374 2,513,701 …. 2,513,701
    (9.9) (9.1) (7.4) (6.4) (6.3) (5.9)  (5.9) 
  ผู้ประกอบการ 568,259 617,167 590,204 590,457 595,445 587,659 …. 587,659 
    (3.6) (8.6) (-1.4) (-3.0) (-1.6) (-1.4)  (-1.4) 
  ผู้บริโภค 1,688,444 1,846,016 1,908,917 1,910,636 1,921,929 1,926,042 …. 1,926,042 
    (12.1) (9.3) (10.4) (9.6) (9.0) (8.4)  (8.4)
 ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม (เขต กทม.-ปริมณฑล) 133,479 124,515 7,425 5,111 5,797 8,859 …. 67,794
 (หน่วย)  (0.9) (-6.7) (-20.5) (-53.5) (-36.9) (-28.9)  (1.4) 
  บ้านจัดสรร 33,525 33,992 1,890 1,745 3,250 2,108 …. 16,956 
    (-10.8) (1.4) (-32.1) (-32.1) (10.2) (-45.2)  (-19.4) 
  แฟลตและอาคารชุด 7/ 75,058 67,424 3,820 1,576 558 5,006 …. 37,900 
    (5.1) (-10.2) (-17.3) (-76.1) (-86.3) (-23.7)  (18.6) 
  ปลูกสร้างเอง 24,896 23,099 1,715 1,790 1,989 1,745 …. 12,938 
    (6.9) (-7.2) (-11.6) (-1.9) (-8.3) (-15.3)  (-6.7)

ภาคอสังหาริมทรัพย์	:	ทรงตัวจากไตรมาสก่อน
 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ต้ังแต่ต้นปี 2559 ถือว่ายังอยู่ในภาวะซบเซา แม้จะได้ผลประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ แต่
เนื่องจากผู้บริโภคเผชิญปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูง ประกอบกับสถาบันการเงินระมัดระวังในการให้สินเชื่อส่งผลให้ก�าลังซื้อในตลาดยังมีอยู่จ�ากัด ผู้ประกอบ-
การอสงัหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่จงึมกีารปรับตวัโดยเน้นขายทีอ่ยูอ่าศยัทีส่ร้างเสร็จแล้วมากกว่าทีจ่ะเปิดขายทีอ่ยู่อาศยัโครงการสร้างใหม่ รวมทัง้มกีารแข่งขัน
กันจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้น ซึ่งคอนโดมิเนียมในท�าเลที่ดีโดยเฉพาะย่านธุรกิจใหม่ ได้แก่ รัชดาฯ, พระราม 9 และลาดพร้าว มีแนวโน้มเติบโต
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ผู้ประกอบการคาดว่าภาคอสังหาริมทรัพย์จะหดตัวจากไตรมาสก่อน หลังหมดมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของ
ภาครัฐในเดือนเมษายนปี 2559 และอุปสงค์ยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน H
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หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากระบุ
| สถิติ : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |

ที่มา	:
1. กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 2. ส�านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และเทศบาลในต่างจังหวัด
3. ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 4. ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ	:	ตัวเลขในวงเล็บเป็นอัตราเพิ่มร้อยละจากระยะเดียวกันปีก่อน    
P = ตัวเลขเบื้องต้น
1/  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นข้อมูลที่จัดเก็บโดยกรมที่ดิน ในที่นี้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) คิดเฉพาะธุรกรรมประเภทขายและขายฝากเท่านั้น ไม่รวมการแลกเปลี่ยน การให้ มรดก จดจ�านอง 
การโอนช�าระหนี้ การเช่า และอื่นๆ ซึ่งไม่ได้สะท้อนธุรกรรมการซื้อขายจริงของอสังหาริมทรัพย์   
2/ ค่าธรรมเนียมฯ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๒(๗) ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ในอัตรา
ร้อยละ 2        
3/ ค่าธรรมเนียมฯ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเรียกเก็บเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราร้อยละ 0.01 ส�าหรับกรณีการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีและกรณีการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก�าหนด (ส�าหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมฯ นอกเหนือจากกรณีที่กล่าว ตลอดจนการขยายระยะเวลา
สิ้นสุดในแต่ละกรณี โปรดติดต่อกรมที่ดิน หรือ www.dol.go.th อนึ่ง การลดค่าธรรมเนียมฯ จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 

0.01 นี้ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2541 เป็นต้นมา แต่เนื่องจากข้อจ�ากัดในการจัดเก็บข้อมูลของกรม
ที่ดิน ท�าให้ได้ข้อมูลย้อนหลังในช่วงปี 2542-2545 เป็นข้อมูลรายปีเท่านั้น  ดังนั้น ธปท. จึงได้ประมาณการข้อมูลรายเดือน
โดยใช้สัดส่วนการ กระจายตัวของค่าธรรมเนียมฯ รวมในแต่ละเดือน กรมที่ดินได้มีการจัดเก็บข้อมูลค่าธรรมเนียมฯ แยก
เป็นอัตราร้อยละ 2 และ 0.01 เป็นรายเดือนตั้งแต่ เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา (ตามที่มติคณะรัฐมนตรีได้ขยายเวลา
ไว้)        
4/ มูลค่าการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งประเทศ ธปท.ประมาณการโดยใช้การค�านวณย้อนกลับจากค่าธรรมเนียมฯ ที่
จัดเก็บได้ ซึ่งจ�าแนกออกเป็นอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 0.01 ตาม 2/ และ 3/      
5/  กรมที่ดินอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูลในเขตภูมิภาค จึงขอตัดรายงานการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน
ทั้งประเทศที่แจงรายละเอียด เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลตั้งแต่ปี 2543   
6/ ตัง้แต่งวดเดอืนธันวาคม 2546 เป็นต้นไป รวมธนาคารพาณิชย์ไทย (ไม่รวมสาขา ธพ.ไทยในต่างประเทศ), สาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศ และส�านักงานวิเทศธนกจิของธนาคารต่างประเทศ และรวมธุรกรรมระหว่างธนาคาร, กจิการวิเทศธนกิจ 
Out-in และ Out-out   เน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลงการจัดประเภทธรุกิจให้เป็นไปตามประเภทอตุสาหกรรม ตามกจิกรรม
ทางเศรษฐกิจ (ISIC)       
7/ ส�าหรับที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม ตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2549 เป็นต้นไป ธนาคารอาคารสงเคราะห์ใช้ข้อมูล Apart-
ment and Condominium  จากกรมที่ดินแทนที่การขอเลขที่บ้านจากส�านักงานเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร  
 …. หมายถึงยังไม่มีตัวเลข
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ผลการดำาเนินงานของ
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
ประจำ�เดือนมิถุน�ยน-
สิงห�คม 2559

17 มิถุนายน 2559
คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม และ ดร.ดลพิวัฒน์ 
ปรีดาวิภาต เข้าร่วมประชุมนอกรอบเตรียม
การจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 35 
ณ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

28 มิถุนายน 2559
คุณอธิป พีชานนท์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ณ ธนาคารอาคาร-
สงเคราะห์ อาคาร 1

29 กรกฎาคม 2559
คุณอธิป พีชานนท์ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความ
ยินดีและขอบคุณวิทยากร ณ ห้องอาหารจีน 

ชั้น 32 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

15 มิถุนายน 2559
คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมประชุมคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร คร้ังท่ี 3/2559 
ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

23 มิถุนายน 2559
คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม, คุณสาธิณี พิศาล-
คุณากิจ, ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต, คุณชูรัชฏ์ 
ชาครกุล, คุณวรัทภพ แพทยานันท์ และคุณวิชุตา 
ใจเท่ียง เข้าร่วมประชมุเตรยีมการจดังานมหกรรม
บ้านและคอนโด ครั้งที่ 35 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้อง
การเวก ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

23 มิถุนายน 2559
สมาคมธรุกจิบ้านจดัสรรจดัประชมุคณะกรรมการ
สมาคมฯ ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2559 ณ ห้องการเวก 
ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

23 มิถุนายน 2559
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรร่วมกับสมาคมอาคารชุดไทย จัดงานเสวนารายไตรมาส ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2559 
ณ ห้องราชาวดี ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

27 มิถุนายน 2559
คุณอธิป พีชานนท์ เข ้าร ่วมประชุมกับคณะ-
กรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทาง 
การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองผู ้บริโภค 

สภานิติบัญญัติ ณ อาคารรัฐสภา 2

5 กรกฎาคม 2559
คุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ เข้าร่วมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการด�าเนินโครงการจัดรูปท่ีดิน
ของ กทม. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

12 กรกฎาคม 2559
คุณรุง่อนนัต์ ล่ิมทองแท่ง และคุณวรทัภพ แพทยานนัท์ 

เข้าร่วมงานสัมมนาธรรมาภิบาลในภาคการก่อสร้าง
ประสบการณ์จากเกาหลีใต ้สู ่ประเทศไทย ณ 

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

15 กรกฎาคม 2559
คุณอิสระ บุญยัง เข ้าร ่วมการประชุมเสวนา 
เรื่อง “การขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ” ณ อาคาร 
ศรีจุลทรัพย์ ชั้น 10
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29 กรกฎาคม 2559
คุณอธิป พีชานนท์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ
แนวทางการได้มาซึ่งข ้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
ณ ห้องประชุมเกียรติยศ ชั้น 2 ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

3-5 สิงหาคม 2559
คุณอิสระ บุญยัง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร และ
คุณสุนทร สถาพร เข้าร่วมการอบรม REIC Real 
Estate Certiication Program รุ่นที่ 15 หลักสูตร 
“การบริหารความเส่ียงธุรกิจท่ีอยู่อาศัย” ณ ห้อง 
จูเนียร์ บอลรูม 3 ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ 
แกรนด์ สุขุมวิท

10 สิงหาคม 2559
คุณอธิป พีชานนท์, คุณประสงค์ เอาฬาร, คุณ
สุนทร สถาพร และคณุวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วม
ประชมุการรับฟังความคิดเห็นของนักลงทุน (Marker 
Sounding) ณ ห้องกษัตริย์ศกึ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์

11 สิงหาคม 2559
คณุอธิป พชีานนท์ ได้รับเกียรตเิป็นวทิยากรเสวนาใน
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนหน่วยงาน และตัวแทนประชาชนท่ีเก่ียวข้อง 
ณ ห้องซิลเวอร์ 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน 
กรุงเทพ

18 สิงหาคม 2559
คณุสุภาภรณ์ ปุสสะนาค เข้าร่วมพธิเีปิดงานมหกรรม
รับสร้างบ้าน Home Builder Expo 2016 ณ ห้อง 
เพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

18 สิงหาคม 2559
คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 

อภมิหกรรมบ้าน-คอนโด สนิเชือ่แห่งปี ณ เวทีกลาง
โซนเอเทรียม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 25 สิงหาคม 2559
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4 ประจ�าปี 2559 ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 
3 ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท

29 สิงหาคม 2559
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ได้รับรางวัลสูงสุดในการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจ�าปี 2559 คือ รางวัล
สมาคมการค้ายอดเย่ียมโดยสมาคมฯ ได้รับการประเมนิผลจาก 4 มิตคืิอผลส�าเรจ็ตามพันธกจิ ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร อยู่ในเกณฑ์ดีมากในทุกๆ มิต ิ

โดยมีคุณอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เป็นผู้รับรางวัลในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 
ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี
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HOUSING BIZ : วารสารราย 3 เดือน แจกฟรีส�าหรับสมาชิกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและผู้สนใจ 
เจาของ : สมาคมธรุกจิบ้านจดัสรร เลขท่ี 77/60 อาคารสนิสาธรทาวเวอร์ ช้ัน 16 E ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600 
โทร.0-2440-1274-5, 0-2440-0377 โทรสาร 0-2440-1276 www.housingbiz.org E-mail: admin@housingbiz.org 
ดําเนินการจัดพิมพโดย : บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จ�ากัด โทร.0-2941-0155 โทรสาร 0-2579-7437 

ที่มา : กรมที่ดิน

โครงการที่มี 500 แปลงขÖéนäป
หรือเนืéอที่เกินกว่า 100 äร่ 
ต้องสร้างโรงเรียนอนุบาล
 Q : ผูจ้ดัสรรสามารถยกเลกิไม่สร้างโรงเรียนได้หรือไม่ หรือมกี�าหนดเวลาทีจ่ะต้องสร้าง
โรงเรียนอนบุาลอย่างไรบ้าง และในกรณีถ้าผูจ้ดัสรรไม่ด�าเนินการปลกูสร้างโรงเรียนอนุบาล กรม
ที่ดินจะด�าเนินการอย่างไร หรือผู้จัดสรรสามารถน�าโฉนดแปลงน้ีไปขออนุญาตปลูกสร้างเป็น
อย่างอื่นได้หรือไม่
 A : กฎหมายไม่ได้ก�าหนดระยะเวลาในการก่อสร้างโรงเรียนไว้ แต่ถ้าไม่สามารถ
จัดตั้งโรงเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการได้ ก็ให้จัดท�าเป็นบริการสาธารณะและหรือ
สาธารณูปโภคอื่น เช่น ศูนย์เด็กเล็ก สวน สนามเด็กเล่น สนามกีฬา เป็นต้น
	 l กรณีนีȩ́ นาคารเจ้าหนีéสามารถหน่วงเหนีย่วäม่คืนโ©นดให้กบัผูจ้ดัสรรäด้หรือ

äม่ : ธนาคารไม่มีสิทธิยึดหน่วงโฉนดที่ดินซึ่งไม่มีภาระการจ�านอง
 l  ผู้จัดสรรสามารถนÓโ©นดแปลงนีéäปก่อภาระหนีéกับ¸นาคารอ่ืนäด้หรือäม่ :

ไม่ได้ เน่ืองจากประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางห้ามมิให้ผู้จัดสรรที่ดินท�านิติกรรม
อันก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ 
โดยการจดทะเบียนจ�านอง สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกินหรือภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์
 l  ใครเปšนผู้มสีทิ¸ินÓโ©นดแปลงนีéäปให้ผู้อืน่เช่า : ในกรณีทีจั่ดตัง้นิตบิคุคลหมูบ้่าน
จัดสรรแล้วและได้รับโอนที่ดินแปลงสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะแล้ว ผู้ด�าเนินการก็คือ
คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ผลประโยชน์และค่าเช่าเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร H

เงินส่วนกลางล่วงหน้า 2 ปี
ผู้จัดสรรนÓมาทÓอะäรäด้บ้าง 
 Q : ในกรณีที่ผู ้จัดสรรที่ดินที่ได้รับใบอนุญาต
จดัสรรตัง้แต่วันที ่23 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไปได้ท�าการ
เรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางกับสมาชิกผู้ซื้อที่ดิน
จัดสรรไว้ล่วงหน้า 1-2 ปี สามารถน�าค่าสาธารณูปโภค
ส่วนกลางที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรรมาเป็นค่าใช้
จ่าย ประเภทบริการสาธารณะตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ได้หรือไม่ เนื่องจากค�านิยามบริการ สาธารณะไม่ได้ระบุ
ชนิดและประเภทไว้อย่างชัดเจน
 A : “บริการสาธารณะ” หมายความว่า การ
ให้บริการหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกในโครงการจัดสรร
ที่ดินที่ก�าหนดไว้ในโครงการที่ขออนญุาตจัดสรรที่ดินตาม
มาตรา 23 (4)
 ค่าส่วนกลางที่เรียกเก็บได้
  ๐ ค่าไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลาง
  ๐ ค่าบริหารจัดการหมู่บ้าน
  ๐ ค่าพนักงานหมู่บ้าน 
  ๐ ค่าจัดเก็บขยะ 
  ๐ ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย 
  ๐ ค่าพนักงานรักษาความสะอาด
	 ค่าส่วนกลางที่เรียกเก็บไม่ได้
	 (การบริการสาธารณูปโภค)
  ๐ ค่าซ่อมแซมถนน
  ๐ ค่าดูแลรักษาสวนหย่อม
  ๐ ค่าน�้าประปาส่วนกลาง
  ๐ ค่าลอกท่อระบายน�้าส่วนกลาง  H


