
มติครม. 7 พ.ค. 2562 : มาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยถงึปานกลาง 
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                  เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมตัิ “มาตรการลดภาระค่าธรรมเนียม
ส าหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง”  
ดงันี ้

1. เห็นชอบมาตรการลดภาระคา่ธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นท่ีอยู่
อาศยัส าหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ตามที่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) เสนอ 

2. อนุมตัิในหลกัการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  กรณีอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารที่อยู่อาศยั  ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด รวม 2 ฉบบั ตามที่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย์เสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนบุญัญตัิที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นการเร่งดว่น  
โดยให้รับความเห็นของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการตรวจพิจารณาด้วย  แล้วด าเนินการตอ่ไปได้ 

3. ให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์รับความเห็นส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาติและส านกังบประมาณไปพิจารณาด าเนินการตอ่ไปด้วย 

                   พม. เสนอวา่ 

1. ปัจจุบันมีประชาชนผู้ มีรายได้น้อยถึงปานกลาง  จ านวน 2.87 ล้านครัวเรือน (Percentile ที่ 41 ถึง 80) ยังไม่มี
กรรมสทิธ์ิในท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง ดงันัน้ เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน จ าเป็นต้องใช้มาตรการหลายด้านควบคูก่นัไป 
ทัง้นโยบายด้านเศรษฐกิจและนโยบายที่ไมใ่ช่ด้านเศรษฐกิจ โดยนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ได้ผลดีที่สดุคือ นโยบายการคลงัซึง่สามารถ
น ามาใช้ให้ได้ผลอย่างทนัท่วงทีตรงกบักลุม่เป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจงที่มีปัญหา  ได้แก่ การลดภาระค่าธรรมเนียมส าหรับการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส าหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ซือ้อสงัหาริมทรัพย์  และยงัช่วยกระตุ้นตลาดสินเช่ือที่อยู่อาศยัและ
ภาคอสงัหาริมทรัพย์ของประเทศได้อีกทางหนึง่ 

2. คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศยัแห่งชาติ (กอช.) ในการประชุมครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 2561 มีมติ
เห็นชอบมาตรการการคลงัเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอสงัหาริมทรัพย์โดยการก าหนดให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจด
ทะเบียนจ านองอสงัหาริมทรัพย์ ร้อยละ 0.01 ส าหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ทัง้นี ้ให้ศกึษาพิจารณาเพิ่มเติมและหารือหนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ 

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
อสงัหาริมทรัพย์ราคาซือ้ขายไมเ่กิน 1 ล้านบาท ตอ่หนว่ย โดยมุง่เน้นกลุม่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง มีดงันี ้



3.1 หลักการ : เพื่อสนบัสนนุประชาชนให้มีที่อยูอ่าศยัเป็นของตนเองในระดบัราคาที่ไมส่งู โดยการลดภาระให้กบั
ผู้ซือ้อสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะกลุม่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ไมส่ามารถเข้าถึงกรรมสทิธ์ิในท่ีอยูอ่าศยั 

3.2 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทัว่ไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศยัเป็นของตนเองในราคาซือ้ขายไม่เกิน  1 ล้าน
บาท ตอ่หนว่ย โดยมุง่เน้นกลุม่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง                                  

3.3 มาตรการ : 

3.3.1 ลดค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการท าธุรกรรมการซือ้ที่ดินและอาคารท่ี
อยูอ่าศยั โดยให้ลดการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิมร้อยละ 2 ของราคาประเมินทนุทรัพย์เหลอืร้อยละ 0.01 

3.3.2 ลดค่าจดทะเบียนการจ านองอสงัหาริมทรัพย์และห้องชุดจากเดิมร้อยละ 1 ของมลูค่าที่จ านอง เหลือ
ร้อยละ 0.01 

ทัง้นี  ้ในส่วนของการเรียกเก็บค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอากร  ส าหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ตาม
มาตรการนี ้ให้เรียกเก็บภาษีอากรตามอตัราปกติ 

3.4 หลักเกณฑ์ : เป็นการจดทะเบียนซือ้อสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศยัและการจ านองเพื่อประกันหนีกู้้ ยืม
เงินเพื่อซือ้อสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยูอ่าศยัราคาไมเ่กิน 1 ล้านบาทตอ่หนว่ย  แตห่ากราคาซือ้ขายเกินกวา่ 1 ล้านบาท จะไมไ่ด้รับ
สทิธิการลดคา่ธรรมเนียมฯ 

3.5 ประเภทที่อยู่อาศัย : 

3.5.1 ที่ดินพร้อมอาคาร หรืออาคาร ซึง่เป็นท่ีอยูอ่าศยัประเภท บ้านเดี่ยวบ้านแฝด บ้านแถว 

3.5.2 ห้องชดุตามกฎหมายวา่ด้วยอาคารชดุ ซึง่เป็นท่ีอยูอ่าศยั 

3.5.3 ที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคาร หรือห้องชดุ ซึง่เป็นท่ีอยูอ่าศยัเก่า 

อนึง่ ถ้าเป็นการขายและจ านองที่ดินเปลา่จะไมไ่ด้รับการลดคา่ธรรมเนียม 

3.6 เงื่อนไขของมาตรการฯ : 

3.6.1 มูลค่าจ านองเฉพาะวงเงินค่าที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด  ซึ่งเป็นที่อยู่อาศยัไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ
หนว่ย โดยผู้ รับจ านอง (ผู้ให้กู้ ) ต้องเป็นสถาบนัการเงินเทา่นัน้ 

3.6.2 การจดทะเบียนการโอน และการจดจ านองอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เป็นท่ีอยูอ่าศยั  ต้องด าเนินการในคราว
เดียวกนั 

3.7 ระยะเวลาโครงการ : ระยะเวลา 1 ปี เร่ิมต้นให้มีผลตัง้แตว่นัที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยลงนามใน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

3.8 วงเงนิงบประมาณโครงการ : จ านวนรวม 1,700 ล้านบาท 



4. มาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส าหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง
ดงักลา่ว  จะสร้างประโยชน์สาธารณะและความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ สง่ผลดีในแตล่ะภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

4.1 ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถงึปานกลาง การลดภาระและเพิ่มก าลงัซือ้ให้กบัประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปาน
กลางที่ซือ้อสงัหาริมทรัพย์ให้สามารถตดัสินใจซือ้ที่อยู่อาศยัได้เร็วขึน้  และสนบัสนนุให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ยงัไม่สามารถ
เข้าถึงกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่อาศยัได้มีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเองในระดบัราคาที่ไม่สงูนกัได้ง่ายขึน้ โดยจะมีครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและ
ปานกลางสามารถเข้าถึงกรรมสทิธ์ิในท่ีอยูอ่าศยั ประมาณ 58,340 ครัวเรือน คิดเป็นจ านวนประมาณ 175,020 ราย 

4.2 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สามารถช่วยลดอปุทานในตลาดอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับกลุม่ผู้มีรายได้น้อย
ถึงปานกลางในระดบัราคาไมเ่กิน 1 ล้านบาท เนื่องจากยงัมีอปุทานคงเหลอืในตลาดอยูส่งู ในขณะท่ีลกูค้ายงัมีความต้องการซือ้ทีอ่ยู่
อาศยัและมีความสามารถรับภาระในการผอ่นคา่งวดได้ในระดบัท่ีสงูเช่นเดียวกนั  แตไ่มส่ามารถเข้าถึงกรรมสทิธ์ิในท่ีอยูอ่าศยัได้ อีก
ทัง้ยงัช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีเงินทนุหมนุเวียนในการลงทนุอย่างตอ่เนื่องก่อให้เกิดการสร้างที่อยูอ่าศยัใหม่
เพิ่มขึน้ รวมไปถึงการสนบัสนนุโครงการสนิเช่ือที่อยูอ่าศยัของรัฐ(โครงการบ้านล้านหลงั) 

4.3 รัฐบาล  เป็นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยการสร้างอุปสงค์ทางด้าน
อสงัหาริมทรัพย์โดยตรงจากรัฐบาล เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย การจ้างงานและผลกัดนัให้ทกุภาคสว่นน าทรัพยากรที่ยงัใช้ประโยชน์ได้
อยา่งไมเ่ต็มที่ออกมาใช้อย่างมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

สาระส าคัญของร่างประกาศ 

1. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน กรณีอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารที่อยู่อาศยั ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด  ก าหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจ านอง
อสังหาริมทรัพย์อันเน่ืองมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวร้อยละ 0.01 (จากเดิมร้อยละ 
2 ของราคาประเมินทนุทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01) ส าหรับกรณีการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร
หรืออาคารที่อยู่อาศยัประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว โดยราคาซือ้ขายไม่เกิน 1 ล้านบาท และวงเงิน
จ านองไม่เกิน  1 ล้านบาท โดยให้มีผลใช้บังคับตัง้แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงวันที่  31 

พฤษภาคม 2563  
2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมตามกฎหมายวา่ด้วย

อาคารชดุ กรณีห้องชดุ ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ก าหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนห้อง
ชุดและค่าจดทะเบียนการจ านองห้องชุดอันเน่ืองมาจากการจดทะเบียนการโอนห้องชุดดังกล่าวร้อยละ 
0.01 (จากเดิมร้อยละ 1 ของมลูคา่ที่จ านอง เหลอืร้อยละ 0.01) ส าหรับกรณีการโอนกรรมสทิธ์ิและการจ านองห้อง
ชุดในอาคารชุด โดยราคาซือ้ขาย ไม่เกิน 1 ล้านบาท และวงเงินจ านองไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยให้มีผลใช้บังคับ
ตัง้แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถงึวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 

………………………………. 
 


