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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 7–13 กันยายน 2553 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

  ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ไดทําการศึกษาเปรียบเทยีบสิทธกิารถอื

ครองอสังหาริมทรัพยของชาวตางชาติในประเทศตางๆ ในแถบ Asia-Oceania 18 ประเทศ ประกอบดวย

ประเทศในกลุม ASEAN 10 ประเทศ คือ ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส 

สิงคโปร เวียดนาม ประเทศเศรษฐกิจเดนในเอเชีย 6 ประเทศ ไดแก จนี ไตหวนั ญ่ีปุน เกาหลี เขตเศรษฐกิจ

พิเศษฮองกง และอินเดีย และประเทศใน Oceania 2 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด 

  ผลการศึกษาพบวา การใหสิทธิชาวตางชาติเขาถือครองอสังหาริมทรัพยในแตละประเทศมีความ

แตกตางกนั ต้ังแตเปดเสรีจนถงึปด โดยมีหลายประเทศอยูกลางระหวางสองข้ัว เชน ฮองกงคอนขางเปด

เสรีและไมมีความแตกตางนกัระหวางสิทธขิองพลเมืองในประเทศและชาวตางชาติ ในขณะที่ประเทศพมา

มีกฎหมายและกฎระเบียบทีไ่มเอ้ือแมกระทั่งพลเมืองของตนเองในสทิธิการครอบครองทรัพยสิน  

อาจมีความสัมพันธกนัอยูบาง ระหวางระดับข้ันของพัฒนาการทางเศรษฐกิจและระดับข้ันของการ

เปดเสรีสําหรับชาวตางชาติ โดยทั่วไปแลวประเทศทีเ่ศรษฐกิจพัฒนามากแลวจะเปดเสรีมากกวา โดย

ประเทศทีก่ําลังพัฒนาและมนีโยบายเศรษฐกิจแบบปกปองมักพยายามปองกนัตนเองจากผูซื้อชาวตางชาติ

ที่รํ่ารวยกวา นอกจากนี ้ การมีหรือไมมีสิทธิครอบครองกรรมสิทธิ์สมบูรณ (หรือ Freehold) ในที่ดินของ

ชาวตางชาติอาจไมเกี่ยวเนื่องนกักับระดับข้ันของการเปดเสรี เชน จนีและเขตเศรษฐกิจพเิศษฮองกงไมได

ใหกรรมสิทธิ์สมบูรณในที่ดิน แตฮองกงมีสิทธิการเชาระยะยาวทีน่านมาก สวนในออสเตรเลียถือวามีความ

เทาเทียมกนัมากระหวางพลเมืองกับชาวตางชาติในดานสิทธิการถือครองอสังหาริมทรัพย และในญ่ีปุนแม

จะคอนขางเปดเสรีแตเนื่องจากอสังหาริมทรัพยมีราคาแพงมากจึงไมเปนที่ดึงดูดใจ 

กฎเกณฑตางๆเหลานี้ อาจเปลี่ยนแปลงไดเร็วในประเทศที่รัฐบาลมอํีานาจการตัดสินใจและการ

บังคับใชกฎหมายสูง เชน จีน สิงคโปร และเขตเศรษฐกิจพิเศษฮองกง นอกจากนี ้การออกมาตรการตางๆ

ยังอาจมีการเปล่ียนแปลงไดรวดเร็ว เชน กรณีการออกและการยกเลิกมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพย 
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สําหรับประเทศไทย ยงัใหความสําคัญกบักรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยของคนไทยเทานั้น โดย

กฎหมายสามารถตอบสนองความตองการของนักลงทนุและผูซื้อชาวตางชาติไดบางสวน โดยปกติ

ชาวตางชาติและบริษัทที่ชาวตางชาติถือหุนใหญไมสามารถถือครองกรรมสิทธิ์สมบูรณในที่ดิน เวนแตไดรับ

การอนุมัติภายใตหลักเกณฑพิเศษ เชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทย (BOI) 

อนุญาตใหบริษัทตางชาติเปนเจาของที่ดินอันเปนที่ต้ังของโรงงานได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาเปนกรณี

ไป และกฎหมายใหสิทธิ์ชาวตางชาติที่ลงทนุอยางตํ่า 40 ลานบาทในประเทศไทยสามารถไดมาซึง่ที่ดินเพื่อ

การอยูอาศัยไดไมเกิน 1 ไร แตทั้งนี้ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยมีเงื่อนไขปลีกยอย เชน ประเภทของ

ธุรกิจที่คนตางดาวลงทนุตองเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หรือเปนกิจการที่ BOI 

ประกาศใหเปนกิจการที่สามารถขอรับการสงเสริมการลงทนุ ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทนุ 

ระยะเวลาการลงทุนไมนอยกวา 3 ป บริเวณที่ดินที่อนุญาตใหคนตางดาวไดมาตองอยูภายในเขต

กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรืออยูภายในบริเวณทีก่ําหนดเปนเขตที่อยูอาศัยตาม

กฎหมายวาดวยการผังเมือง  อีกทั้งหากมีการกระทาํผิดหลักเกณฑหรือผิดเงื่อนไขที่กําหนด ตองมีการ

จําหนายที่ดินในสวนที่ตนมสิีทธิภายในเวลาท่ีกาํหนด ซึง่ไมนอยกวา 180 วันแตไมเกิน 1 ป 

 สําหรับการถือกรรมสิทธิ์เชาระยะยาว (Leasehold) หรือการเชาระยะยาวสําหรับประเทศไทยมี

ระยะเวลาเชาสูงสุดที ่ 30 ปสําหรับทัง้ชาวไทยและชาวตางชาติ โดยใหสิทธิตอสัญญาเชา ซึ่งยงัเปนที่

ถกเถยีงกันถงึผลทางกฎหมายในการสืบทอดกรรมสิทธิ์  

การถือครองกรรมสิทธิ์สมบูรณในหองชุดคอนโดมิเนียมนัน้ ชาวตางชาติหรือบริษัททีม่ีชาวตางชาติ

ถือหุนใหญสามารถเปนเจาของหองชุดได แตเมื่อรวมแลวตองไมเกนิรอยละ 49% ของพืน้ทีข่ายหองชุด 

และชาวตางชาติไมสามารถนําหองชุดที่ซือ้มาปลอยเชาได เนื่องจากบริการใหเชาอาคารหรือที่ดินนัน้

จัดเปนการกระทําตองหามตามพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

  ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยจะไดนําบทสรุปและผลจากการสัมมนา เสนอตอหนวยงานภาครัฐเพื่อ

ประกอบการพิจารณาดานกฎเกณฑการใหสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพยแกคนตางชาติในแงมุมตางๆ 

  ศูนยขอมูลอสังหาริมทรพัย ไดปรับปรุงขอมูล (revise) สถิติที่อยูอาศัยสรางเสร็จจด

ทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ยอนหลังไปถึงป 2542 เนื่องจากไดรับขอมูลปรับปรงุ

เพิ่มเติมจากหนวยงานเจาของขอมูลตนทาง โดยสรุปตัวเลขท่ีอยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใน

เขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล เปนดังนี ้
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 ป 2542 มหีนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนทั้งส้ิน 31,944 หนวย ในจาํนวนนี้เปนหองชุด

คอนโดมิเนยีม 11,978 หนวย หรือประมาณรอยละ 38 

 ป 2543 มหีนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนทั้งส้ิน 38,582 หนวย ในจาํนวนนี้เปนหองชุด

คอนโดมิเนยีม 12,187 หนวย หรือประมาณรอยละ 32 

 ป 2544 มหีนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนทั้งส้ิน 32,650 หนวย ในจาํนวนนี้เปนหองชุด

คอนโดมิเนยีม 3,320 หนวย หรือประมาณรอยละ 11 

 ป 2545 มหีนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนทั้งส้ิน 37,833 หนวย ในจาํนวนนี้เปนหองชุด

คอนโดมิเนยีม 5,769 หนวย หรือประมาณรอยละ 16 

 ป 2546 มหีนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนทั้งส้ิน 56,040 หนวย ในจาํนวนนี้เปนหองชุด

คอนโดมิเนยีม 7,354 หนวย หรือประมาณรอยละ 14 

 ป 2547 มหีนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนทั้งส้ิน 69,101 หนวย ในจาํนวนนี้เปนหองชุด

คอนโดมิเนยีม 8,490 หนวย หรือประมาณรอยละ 13 

 ป 2548 มหีนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนทั้งส้ิน 71,713 หนวย ในจาํนวนนี้เปนหองชุด

คอนโดมิเนยีม 10,534 หนวย หรือประมาณรอยละ 15 

 ป 2549 มหีนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนทั้งส้ิน 79,757 หนวย ในจาํนวนนี้เปนหองชุด

คอนโดมิเนยีม 18,607 หนวย หรือประมาณรอยละ 24 

 ป 2550 มหีนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนทั้งส้ิน 75,530 หนวย ในจาํนวนนี้เปนหองชุด

คอนโดมิเนยีม 17,432 หนวย หรือประมาณรอยละ 23 

 ป 2551 มหีนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนทั้งส้ิน 85,579 หนวย ในจาํนวนนี้เปนหองชุด

คอนโดมิเนยีม 34,049 หนวย หรือประมาณรอยละ 40 

 และสาํหรับปลาสุดคือป 2552 มีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสรจ็จดทะเบียนทั้งสิ้น 94,977 

หนวย ในจาํนวนน้ีเปนหองชุดคอนโดมิเนียม 53,725 หนวย หรอืสูงมากถึงประมาณรอยละ 57 

 

 


