มาตรการ
ภาคอสังหาริมทรัพย์

มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2540 – 2558
ปี (พ.ศ.) 			
2540

ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต�่ำ (9%) ผ่าน ธอส. และธนาคารออมสิน

2541

- เพิ่มสัดส่วนการถือครองอาคารชุดของคนต่างชาติจากร้อยละ 40 เป็น 49 ของพื้นที่ทั้งหมด
ของโครงการ
- ลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 เหลือ 0.01 และค่าจดทะเบียนการจ�ำนอง อสังหาฯ
จากร้อยละ 1 เหลือ 0.01 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2542

2542

- ให้ ธอส. ออกพันธบัตรวงเงิน 46,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส.
ระยะเวลาผ่อนช�ำระ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ทุก 3 หรือ 5 ปี จ�ำนวน 21,000 ล้านบาท
ส่วนวงเงินที่เหลือให้ ธอส. ปล่อยกู้แก่สถาบันการเงินอื่นเพื่อน�ำไปปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- ให้บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยออกพันธบัตรวงเงิน 4,000 ล้านบาท เพื่อน�ำมาซื้อ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นๆ
- ให้ กคช. รับซื้อโครงการที่อยู่อาศัยที่ก่อสร้างเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ยังไม่เสร็จมาด�ำเนินการต่อ
จนแล้วเสร็จ ภายในวงเงินลงทุนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท
- ลดหย่อนค่าจดทะเบียนโอนอสังหาฯ จากร้อยละ 2 เหลือ 0.01 ของราคาประเมิน จนถึงวันที่
31 ธ.ค. 2543

			

2543
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- ขยายระยะเวลาการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาฯ (จากร้อยละ 2 เหลือ 0.01) เป็นสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2544 และขยายขอบข่ายการลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้รวมถึงการโอนที่ดินเปล่า
ที่ได้รับอนุญาตจัดสรร และการโอนอาคาร หรือที่ดินโดย กคช. หรือหน่วยงานราชการที่มี
อ�ำนาจท�ำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�ำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคาร
ที่อยู่อาศัย เพิ่มเติมจากเดิมที่ยกเว้นภาษีฯ ให้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท เป็นไม่เกิน
50,000 บาท และขยายสิทธิประโยชน์ข้างต้นให้ครอบคลุมถึงการซื้อ หรือเช่าซื้ออาคาร
ที่อยู่อาศัยมากกว่า 1 หลัง รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมใหม่เพื่อชดใช้เงินกู้ยืมเดิม
(Refinance) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2543

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ปี (พ.ศ.) 			
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- ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะส�ำหรับรายรับจากการขายอสังหาฯ ที่เป็นทางการค้าหรือหาก�ำไร
ทุกประเภท จากร้อยละ 3.3 เหลือ 0.11 ของรายรับก่อนหักรายจ่าย โดยให้มีผลบังคับใช้
ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2544
- ขยายระยะเวลาการถือครองอสังหาฯ ของสถาบันการเงินที่ได้รับโอนมาก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2540
ออกไปอีก 5 ปี นับจากวันที่ครบก�ำหนดต้องจ�ำหน่าย หรือวันที่ครบก�ำหนดผ่อนผัน
- ด�ำเนินการโครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ
2544

- ธอส. ปล่อยสินเชื่อ 100% ส�ำหรับข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ธอส. ปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการสมาชิก กบข.
- ขยายระยะเวลาการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาฯ (จากร้อยละ 2 เหลือ 0.01) และค่าจดทะเบียน
				การจ�ำนองอสังหาฯ จากร้อยละ 1 เหลือ 0.01 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2545
2545

- ขยายเวลาการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะที่เรียกเก็บจากการขายอสังหาฯ ในอัตราร้อยละ 3.3
ลงเหลือร้อยละ 0.11 จากเดิมที่สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2545 ออกไปอีก 1 ปี
- ขยายเวลาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ในอัตราร้อยละ 0.01 จากเดิมที่สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2545
ออกไปอีก 1 ปี
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เรียกเก็บจากเงินได้จากการขายอสังหาฯ เพื่อน�ำรายได้ไป
ซื้ออสังหาฯ ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกินมูลค่าอสังหาฯ ที่ซื้อใหม่
โดยผู้ขายต้องใช้อสังหาฯ ที่ขายเป็นที่อยู่อาศัย ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
1 ปี นับถึงวันที่ได้ขายอสังหาฯ นั้น และผู้ขายต้องซื้ออสังหาฯ ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ก่อนหรือ
หลังการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

2548

- มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาฯ
(จากร้อยละ 2 เหลือ 0.01) และค่าจดทะเบียนการจ�ำนองอสังหาฯ จากร้อยละ 1 เหลือ 0.01
สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2550
- ให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การก�ำกับของกระทรวงการคลัง เพื่อ
ขึ้นบัญชีรายชื่อบริษัทตัวแทนและนายหน้าไว้ที่ศูนย์ข้อมูลนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และให้มี
การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

2550

ปรับเพิ่มวงเงินค่าลดหย่อนในการค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัยจาก 50,0000 บาท เป็น 100,000 บาท

Government Housing Bank
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2551
- ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ (จากร้อยละ 2 เหลือ 0.01) และค่าจดทะเบียนการจ�ำนอง
				อสังหาฯ จากร้อยละ 1 เหลือ 0.01 สิ้นสุดวันที่ 28 มี.ค. 2552
- ขยายระยะเวลามาตรการการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาฯ (จากร้อยละ 2 เหลือ 0.01) และ
ค่าจดทะเบียนการจ�ำนองอสังหาฯ จากร้อยละ 1 เหลือ 0.01 สิ้นสุดวันที่ 28 มี.ค. 2553
2552
			
			
			

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่ผู้ที่จ่ายเงินค่าซื้ออสังหาฯที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
โดยกรณีโอนกรรมสิทธิ์อสังหาฯ ดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2552 ให้ได้รับการยกเว้นภาษีส�ำหรับเงินได้
พึงประเมิน เป็นจ�ำนวนเท่ากับมูลค่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ทั้งนี้ มาตรการตามเสนอ
เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากที่ ให้หักค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้านเป็นจ�ำนวนไม่เกิน
100,000 บาท ต่อปี

2553

- เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยด�ำเนินการออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อขยายระยะเวลาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินและตามกฎหมายอาคารชุดเหลือร้อยละ 0.01 ส�ำหรับการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จากเดิม ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2552 ถึง
วันที่ 28 มีนาคม 2553 เป็น จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 โดยเห็นชอบให้กรมที่ดิน
เปิดด�ำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2553 และวันอาทิตย์ที่
30 พฤษภาคม
     
- เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการการขยายระยะเวลาการลดค่า
ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะสิ้น
สุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และมอบหมายให้กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย ด�ำเนินการออกกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ตามที่กระทรวงการคลัง
				เสนอ เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงจากการชุมนุมของแนวทางร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ได้ทวีความรุนแรงส่งผล
ต้องประกาศเป็นวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่ 17-21 มีนาคม 2553 ท�ำให้การด�ำเนินธุรกรรม
การปล่อยสินเชื่อและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการฯ ข้างต้น
				หยุดชะงัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการทั่วไป กระทรวงการคลังจึงเห็นควร
ขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
				และนิติกรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์ และค่าจดทะเบียนการจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์ตาม
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ประมวลกฎหมายที่ดิน และตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดเหลือร้อยละ 0.01 ซึ่งจะสิ้นสุด
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ออกไปเป็นสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ส�ำหรับ
การด�ำเนินการทางกฎหมายตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยจะต้อง
เร่งด�ำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย จ�ำนวน 4 ฉบับเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไป
2554

		

2558

			
			

วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยก�ำหนดวงเงินปล่อยกู้ของโครงการ
จ�ำนวน 25,000 ล้านบาท
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก เป็นโครงการของรัฐบาล ที่มุ่งช่วยเหลือประชาชน
ที่ไม่เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้สามารถซื้อบ้านหลังแรกเป็นของตนเองได้อย่างทั่วถึง
ทั้งในเขตกทม. และปริมณฑล และในจังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศ โดยโครงการดังกล่าว มีเงื่อนไข
พิเศษที่มอบให้แก่ผู้กู้หลายประการ เช่น ให้อัตราดอกเบี้ยต�่ำสุดเป็นประวัติการณ์ 0% 2 ปีแรก
นอกจากนี้ รัฐบาลช่วยแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียมการโอนครึ่งหนึ่ง (จากค่าโอนปกติ 2% ของ
ราคาประเมิน)  และไม่ต้องเสียค่าจดจ�ำนอง 1%  โดย ธอส. ได้เริ่มเปิดให้ประชาชนยื่นกู้ได้ตั้งแต่
วันที่ 9 พฤษภาคม 2554
เนื่องจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งส่งผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีก �ำลังซื้อที่อยู่อาศัย
ลดลง ประกอบกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศในภาพรวมมีอุปทานคงค้างในตลาดจ�ำนวนมาก
ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองส�ำคัญในภูมิภาค เช่น พัทยา ภูเก็ต
เชียงใหม่ อุดรธานี และขอนแก่น เป็นต้น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ
เห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์รวม 2 มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการการเงิน
เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถกู้ซื้อที่อยู่อาศัยในวงเงิน
ที่สูงขึ้นด้วยเงื่อนไขผ่อนปรน อันจะท�ำให้กลุ่มผู้ที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและภาคอสังหาริมทรัพย์ของ
ประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จึงออกมาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง เพื่อให้ผู้กู้ใช้ในการซื้อที่ดินพร้อมอาคารห้องชุด
หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร โดยประมาณการวงเงิน
ให้สินเชื่อรวมเบื้องต้น 10,000 ล้านบาท ก�ำหนดระยะเวลารับค�ำขอและการท�ำนิติกรรม 1 ปี

Government Housing Bank

23

ปี (พ.ศ.) 			

รายละเอียดมาตรการ

นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 และให้ ธอส. สามารถขยายระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี และมีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ที่มีรายได้สุทธิต่อเดือนไม่เกิน
30,000 บาท โดยเกณฑ์หลักประกันเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของ ธอส.
			
2. มาตรการการคลัง
2.1 การลดค่าธรรมเนียมส�ำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยให้ลดการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอน และค่าจดทะเบียนการจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์ และ
ห้องชุด จากเดิมร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ในกรณีการโอน และร้อยละ 1 ของ
มูลค่าที่จ�ำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ในกรณีการจ�ำนองฯ เหลือร้อยละ 0.01
เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อเร่งให้เกิดการท�ำนิติกรรมโดยเร็ว
2.2 การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�ำหรับรายได้ที่จ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
อาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ของตนเองเป็นจ�ำนวนร้อยละ 20 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้ได้รับสิทธิจะต้องไม่เคยมี
					 กรรมสิทธิ์ิในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน และมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์
ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี กล่าวคือต้องเป็นการซื้อครั้งแรกและเพื่อเป็น
ที่อยู่อาศัยจริง โดยต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อเนื่องกัน 5 ปีภาษี นับแต่
					 ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ โดยให้แบ่งใช้สิทธิเป็น
จ�ำนวนเท่าๆ กันในแต่ละปี ภาษี ทั้งนี้ ต้องจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์และจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
					 กระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการดังกล่าวข้างต้น จะสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้มี
รายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ประจ�ำ และผู้มีรายได้ปานกลางซึ่งไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่
อาศัยของธนาคารพาณิชย์ให้สามารถได้รับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนได้ง่ายยิ่งขึ้น
และส�ำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ปัจจุบัน ธอส. ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องสินเชื่อที่อยู่
					 อาศัยอยู่แล้วจะได้รับประโยชน์จากการด�ำเนินมาตรการข้างต้นมากยิ่งขึ้น
     

นอกจากนี้ ผู้ซื้อบ้านทั้งในส่วนของบ้านใหม่และบ้านมือสองจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลด
ค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจ�ำนอง รวมทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาข้างต้นด้วย ซึ่งจะช่วยลดภาระให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยตรง ทั้งนี้การด�ำเนินมาตรการ
					 ดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบ
รวบรวมโดย...ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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