มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

กฎหมายส่งเสริมวิชาชีพบริการ

อสังหาริมทรัพย์ ในอาเซียน :

กรณีประเทศมาเลเซีย
สิงคโปร์และฟิลิปปินส์
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พัลลภ กฤตยานวัช

ที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 82 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558

ประเทศไทย แม้จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของนายหน้าและตัวแทน
เป็นการทั่วไป แต่ไม่มีกฎหมายและองค์กรภาครัฐที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลตัวแทนและนายหน้าที่ประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ หรือวิชาชีพบริการด้านประเมินค่าทรัพย์สินหรือการบริหารทรัพย์สิน
ดังเช่นในหลายประเทศที่เจริญก้าวหน้า เช่น สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา เป็นต้น
และเมื่อพิจารณาดูในหลายประเทศ 1. กฎหมายกำ�กับดูแลอาชีพบริการอสังหาริมทรัพย์
ในอาเซียน อาทิเช่น ประเทศมาเลเซีย
1.1 มีกฎหมายก�ำกับดูแลผู้ประกอบอาชีพบริการอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่เมื่อใด ?
สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ พบว่าประเทศ
พบว่ า ประเทศมาเลเซี ย เป็ น ประเทศแรกในอาเซี ย นที่ ไ ด้ อ อก
เหล่ า นี้ ต่ า งก็ มี ก ฎหมายพิ เ ศษที่ ใ ช้
กฎหมายที่ ใช้ก�ำกับดูแลผู้ประกอบอาชีพบริการอสังหาริมทรัพย์ขึ้น
ก�ำกั บ ดู แ ลวิ ช าชี พ ด้ า นการบริ ก าร
โดยมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 ต่อมาประเทศฟิลิปปินส์ก็ได้ออกกฎหมาย
อสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น โดยที่ผู้ให้บริการ
ในปี ค.ศ. 2009 และสิงคโปร์ตามมาในปี ค.ศ. 2010
เหล่ า นี้ จะต้ องได้ รับ ใบอนุญาตและ
จดทะเบียนตามกฎหมาย
1.2 กฎหมายก�ำกับดูแลอาชีพบริการอสังหาริมทรัพย์เรียกชื่อว่าอะไร ?
บทความนี้ จึงมุ่งส�ำรวจตรวจสอบ
ประเทศมาเลเซีย เรียกชื่อว่า “The Valuers, Appraisers and
และสรุ ป สาระที่ น ่ า สนใจเกี่ ย วกั บ
Estate Agents Act 1981” ประเทศฟิลิปปินส์ เรียกชื่อว่า “Real Estate
กฎหมายและองค์กรภาครัฐที่ท�ำหน้าที่
Service Act of the Philippines 2009" ประเทศสิงคโปร์ เรียกชื่อว่า
ก�ำกับดูแลผู้ประกอบอาชีพบริการด้าน
“Estate Agents Act 2010”
อสังหาริมทรัพย์ ใน 3 ประเทศ ได้แก่
1.3 กฎหมายที่ออกใช้มุ่งก�ำกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นหรือ
มาเลเซี ย สิ ง คโปร์ แ ละฟิ ลิ ป ปิ น ส์
ครอบคลุมอาชีพอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการอสังหาริมทรัพย์ด้วย ?
เพื่อเป็นข้อมูลและกรณีศึกษาให้รัฐบาล
และผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก าร
กฎหมายของประเทศมาเลเซี ย นอกจากก�ำกั บ ดู แ ลตั ว แทน
อสังหาริมทรัพย์ของไทยได้รับทราบ
อสังหาริมทรัพย์ (Estate Agent) โดยตรงแล้ว ยังครอบคลุมถึงการก�ำกับ
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและยกระดับ
อาชีพอื่นๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วย ได้แก่ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
วิชาชีพตัวแทนและนายหน้าของไทย
(Valuer or appraiser) ผู้บริหารทรัพย์สิน (Property manager) และ
ให้มีมาตรฐานก้าวหน้ายิ่งขึ้นสู่ระดับ
ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ (Property consultant)
สากลต่อไป
กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ มุ่งก�ำกับการประกอบอาชีพของตัวแทน
อสังหาริมทรัพย์ (Estate agent) และพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์
(salesperson) โดยตรง
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กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ ครอบคลุมอาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์
5 อาชีพ ได้แก่ 1) ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ (Real estate consultant)
2) ผู้ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ (Real estate appraiser) 3) นักตีค่า
อสังหาริมทรัพย์ในหน่วยงานของรัฐ (Real estate assessor ) 4) นายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ (Real estate broker) 5) พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์
(Real estate salesperson)
2. องค์กรกำ�กับดูแลผูป้ ระกอบอาชีพให้บริการอสังหาริมทรัพย์
2.1 มาเลเซีย : องค์กรก�ำกับดูแลตัวแทนและอาชีพอสังหาริมทรัพย์ ใน
มาเลเซีย ได้แก่ The Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents อยู่
ภายใต้การก�ำกับของกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี
ค.ศ. 1981 ตามกฎหมาย The Valuers, Appraisers and Estate Agents Act
1981 โดยมีหน้าที่หลัก ดังนี้
1) การจดทะเบียน Valuers, Appraisers และ Estate Agents
2) การอนุมัติหรือไม่อนุมัติใบสมัครของผู้ประกอบอาชีพการการประเมิน
		 และการเป็นตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
3) การพิจารณาไต่สวน และลงโทษผู้กระท�ำความผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4) การจัดการสอบ เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
5) การก�ำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ
6) การออกมาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ Valuers, Appraisers
		 และ Estate Agents
7) การด�ำเนินภารกิจอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เจตนารมย์ของกฎหมาย
ปัจจุบัน The Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents มี
กรรมการ 17 คน โดยมีอธิบดีกรมการประเมินและบริการทรัพย์สิน (Director
General of Valuation and Property Services Department) กระทรวงการคลัง
เป็นประธาน
2.2 สิงคโปร์ องค์กรก�ำกับดูแลตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์ ได้แก่
Council for Estate Agencies - CEA ภายใต้กระทรวงการพัฒนาแห่งชาติ
( Ministry of National Development of Singapore) ท�ำหน้าที่หลายประการ
อาทิเช่น
1) ออกใบอนุญาตประกอบอาชีพตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (to license the
estate agents) (referring to the estate agencies) และจดทะเบียน
พนักงานขาย (register salespersons) (referring to the property agents)
2) ส่งเสริมเกียรติภูมิ และความสามารถของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ และ
พนักงานขาย

48

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3) ให้ การศึ ก ษาแก่ ส าธารณชน
เพื่ อ ช่ ว ยผู ้ บ ริ โ ภคในธุ ร กรรม
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
2.3 ฟิลิปปินส์ องค์กรก�ำกับดูแล
ผู ้ ป ระกอบอาชี พ บริ ก ารอสั ง หา
ริมทรัพย์ในฟิลิปปินส์ ได้แก่
1) Professional Regulation
Commission (PRC), มี
กรรมการ 5 คน ที่แต่งตั้งโดย
ประธานาธิบดี ท�ำหน้าที่ก�ำกับ
ดู แ ลกา ร ด�ำ เ นิ น ง า น ข อ ง
Professional Regulatory
Board of Real Estate Service
2) Professional Regulatory
Board of Real Estate Service
มีอ�ำนาจหน้าที่หลายประการ
อาทิเช่น
ก) จั ด ท�ำแนวนโยบายในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์
ข) จัดสอบบุคคลเพื่อรับใบอนุญาต
ประกอบอาชีพอสังหาริมทรัพย์
ค) ออก ระงับ เพิกถอน ใบลง
ทะเบียน (certificate of registration) หรือบัตรแสดงวิชาชีพ
อสังหาริมทรัพย์ (professional
identification cards)
ง) อนุมัติประมวลจริยธรรมและ
ความรั บ ผิ ด ชอบส�ำหรั บ ผู ้
ประกอบอาชีพอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้รับใบอนุญาต
จ) ก�ำหนดแนวทางหรื อ หลั ก
เกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องทาง
วิชาชีพ (continuing professional education (CPE)
ส�ำ ห รั บ ผู ้ ป ร ะ ก อ บ อา ชี พ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ ใบ
อนุญาต ฯลฯ

3. คุณสมบัติของ
ผู้ประกอบอาชีพบริการ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะได้รับ
การจดทะเบียน
กฎหมายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข อง
ทุกประเทศ จะก�ำหนดคุณสมบัติของผู้
ประกอบอาชีพบริการอสังหาริมทรัพย์ไว้
ตัวอย่างเช่น ตัวแทนนายหน้าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที่ จ ะได้ รั บ การจดทะเบี ย น
ในประเทศมาเลเซีย ก�ำหนดให้ผู้ที่จะ
ได้รับการจดทะเบียนเป็น registered
estate agent ต้องมีอายุ 21 ปี มีจิตใจ
และบุคลิกลักษณะที่ดี และไม่เคยกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริต หรือการ
ละเมิดศีลธรรมอันดีภายในเวลา 5 ปี
ก่อนการสมัคร ต้องไม่เคยเป็นบุคคล
ล้มละลาย เป็นต้น กฎหมายสิงคโปร์
ก�ำหนดให้ ผู ้ ที่ จ ะได้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบอาชีพเป็น estate agent ต้อง
มี อายุ 21 ปี ต้ อ งผ่ า นการอบรมใน
หลักสูตรที่ก�ำหนด หรือสอบผ่านข้อ
ทดสอบของ Council for Estate
Agencies รวมทั้งต้องผ่านประสบการณ์
การท�ำงานตามที่ Council ก�ำหนด ใน
ขณะที่ฟิลิปปินส์ก�ำหนดให้ real estate
broker ต้องมีสัญชาติฟิลิปปินส์ ต้อง
จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จาก
สถาบันที่ได้รับการรับรอง ต้องเป็นผู้มี
ศีลธรรมอันดี และไม่เคยต้องโทษทาง
อาญาที่เกี่ยวกับการทุจริต

4. การจดทะเบียน และการสอบรับใบอนุญาต
(Registration and Licensure Examination)
กฎหมายของประเทศมาเลเซีย ก�ำหนดให้ผู้ที่จะท�ำหน้าที่ตัวแทนหรือนาย
หน้าอสังหาริมทรัพย์ต้องได้รับการจดทะเบียนจาก The Board of Valuers,
Appraisers and Estate Agents ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ Board
ก�ำหนด เช่น การก�ำหนดให้ต้องมีประสบการณ์ หรือการผ่านการทดสอบความ
สามารถทางวิชาชีพ (Test of Professional Competence) ก่อน ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้
รับการจดทะเบียนเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (registered estate agent) จะไม่
สามารถด�ำเนินธุรกิจหรือท�ำงานได้เป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ได้ และไม่
สามารถใช้ค�ำว่า “Estate Agent”, “House Agent”, “Property Agent”, “Land
Agent”, “House Broker” หรือค�ำอื่นๆ ที่สื่อความหมายคล้ายกันที่ท�ำให้ผู้อื่น
เข้าใจผิดว่าเขาเป็น registered estate agent
กฎหมายสิงคโปร์ ก�ำหนดให้ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพตัวแทน
อสังหาริมทรัพย์ (Licensed Real Estate Agent) และพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์
(Licensed Real Estate Salesperson) ต้องผ่านการสอบก่อน (examination)
ทั้งนี้ อายุของใบอนุญาตประกอบอาชีพตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ และพนักงาน
ขายอสังหาริมทรัพย์ มีไม่เกิน 3 ปี
หากผู ้ ใ ดไม่ ผ ่ า นการสอบและไม่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตแต่ ท�ำการเป็ น ตั ว แทน
อสังหาริมทรัพย์ จะมีโทษปรับไม่เกิน $75,000 หรือจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับ และหากท�ำงานเป็นพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์จะมีโทษปรับไม่เกิน
$25,000 หรือจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
อนึ่ง ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (Licensed Real Estate Agent) ต้องมีส�ำนักงาน
ที่ชัดเจนในสิงคโปร์ และจะจ้างพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้ มิเช่นนั้นจะมีโทษจ�ำคุก
ปรับ หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ จะขึ้นทะเบียนเป็น
พนักงานขายของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์มากกว่าหนึ่งรายในคราวเดียวกันไม่ได้
ในขณะที่ฟิลิปปินส์ก�ำหนดให้ real estate broker ที่จะได้รับใบอนุญาต
ท�ำการเป็นตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ต้องผ่านการสอบอย่างน้อยปีละครั้ง
ตามที่ Professional Regulation Commission (PRC) ก�ำหนด ทั้งนี้ พนักงานขาย
อสังหาริมทรัพย์ ไม่ต้องมีการสอบแต่ประการใด
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เป็นที่น่าสังเกตว่ากฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ก�ำหนดขอบเขตเนื้อหาวิชา
ที่จะสอบเป็นตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (Scope of examination) ไว้ด้วย
โดยประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน จรรยาบรรณและ
ความรับผิดชอบของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับการท�ำธุรกิจนาย
หน้าอสังหาริมทรัพย์ หลักการท�ำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การจัดสรรที่ดิน
อาคารชุด เศรษฐศาสตร์และการเงิน อสังหาริมทรัพย์ นิเวศวิทยาเบื้องต้น การผังเมือง
และการพัฒนาที่ดินเมืองและที่ดินชนบท กฎหมายเกี่ยวกับการขาย จ�ำนอง และ
การเช่าซื้อ การเปลี่ยนมือและจดทะเบียน อสังหาริมทรัพย์ กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
และหัวข้อวิชาอื่นๆ ตามที่ Professional Regulatory Board of Real Estate
Service จะก�ำหนด
ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนสอบทั้งหมดทุกวิชาโดยเฉลี่ย 75% และ
ไม่มีวิชาใดที่สอบได้คะแนนต�่ำกว่า 50% และมีการก�ำหนดว่าผลการสอบจะต้อง
ประกาศโดย Board ภายใน 10 วันนับแต่การสอบ
ผู้ที่สอบได้ จะได้รับ “ใบจดทะเบียน” (Certificate of Registration) และ
“บัตรประจ�ำตัวอาชีพ” (Professional Identification Card) ทั้งนี้ บัตรประจ�ำตัว
อาชีพมีอายุ 3 ปี แต่สามารถต่ออายุได้ โดยมีเงื่อนไขการผ่านโครงการการศึกษา
ต่อเนื่อง (Continuing Professional Education Program - CPE) เช่น การเข้า
อบรมหรือประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
อนึ่ง กฎหมายฟิลิปปินส์ ยังก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
อีกหลายประการ เช่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ท�ำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
จะต้องจดทะเบียนกับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ด้วย และผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการ
แทนบริ ษั ท จะต้ อ งเป็ น นายหน้ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตและการ
จดทะเบียนก่อน ซึ่งหากมีการฝ่าฝืน จะมีโทษปรับไม่ต�่ำกว่า 100,000 เปโซ หรือ
จ�ำคุกไม่ต�่ำกว่า 2 ปี หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่ผ่านการสอบและไม่ได้รับ
ใบอนุญาตแต่ท�ำการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และท�ำผิดกฎหมายข้ออื่น
ในเรื่องเดียวกัน จะมีโทษเป็นสองเท่าที่ก�ำหนดไว้นี้
5. บทสรุป
ในปี 2558 เมื่อไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความจ�ำเป็นในการประกอบ
ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ ทั้งไทยไปลงทุนซื้อขายในต่างประเทศ
และต่ า งประเทศมาลงทุ น ซื้ อ ขายในไทยจะมี ม ากขึ้ น ตามล�ำดั บ รั ฐ บาลและ
ผู้เกี่ยวข้องกับอาชีพตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของไทย จึงควร
พิจารณาหาแนวทางการพัฒนาและยกระดับวิชาชีพตัวแทนและนายหน้าของไทย
ให้มีมาตรฐานก้าวหน้าในระดับสากลมากขึ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันพบว่าหลายประเทศ
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ในอาเซี ย น เช่ น ประเทศมาเลเซี ย
สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ ต่างก็มีกฎหมาย
พิเศษที่ ใช้ก�ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ
บริ ก ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ทั้ ง สิ้ น โดย
บุคคลเหล่านี้ จะต้องได้รับใบอนุญาต
และจดทะเบียนตามกฎหมาย
ประเทศไทย แม้ จ ะมี ป ระมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ใ นการ
ก�ำหนดบทบาทและภารกิจของนายหน้า
และตัวแทนเป็นการทั่วไป แต่จนถึง
ปัจจุบัน ยังไม่มีกฎหมายและองค์กร
ภาครัฐที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลตัวแทน
และนายหน้า หรือผู้ที่ท�ำธุรกิจให้บริการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อื่ น โดยเฉพาะไว้ ดั ง
เช่นในหลายประเทศที่เจริญก้าวหน้า
แม้ในอดีต กว่า 10 ปีที่ผ่านมา สมาคม
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย พยายาม
เสนอแนะและผลักดันการออกกฏหมาย
ก�ำหนดให้ตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะต้องได้รับใบอนุญาตและ
จดทะเบียนกับทางการ แต่ก็ไม่ส�ำเร็จ
ปัจจุบันจึงน่าจะถึงเวลาแล้วที่รัฐบาล
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะได้
พิ จ ารณาทบทวนความเหมาะสม
และความจ�ำเป็นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็น
กา ร ส ่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ก�ำ กั บ ดู แ ล ใ ห ้
ผู้ประกอบธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์
มี ม าตรฐานการให้ บ ริ ก ารที่ สู ง ขึ้ น
รับผิดชอบมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับ
ในนานาประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์แก่ผู้บริโภคผู้รับบริการ และ
ต่ อ วงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องไทย
โดยรวม รวมทั้งสามารถแข่งขันกับ
ประเทศอื่นๆ ได้ด้วย
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