มติค รม. 7 พ.ค. 2562 : มาตรการลดภาระค่ า ธรรมเนี ย มส าหรั บ การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรม
กรณีอสังหาริมทรั พย์ ซ่ งึ เป็ นที่อยู่อาศัยสาหรั บผู้มีรายได้ น้อยถึงปานกลาง
ที่มา : www.thaigov.go.th
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิ “มาตรการลดภาระค่ าธรรมเนี ยม
สาหรั บการจดทะเบียนสิทธิและนิ ติกรรม กรณีอสังหาริ มทรั พย์ ซ่ ึงเป็ นที่อยู่อาศัยสาหรั บผู้มีรายได้ น้อยถึงปานกลาง”
ดังนี ้
1. เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสาหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีอสังหาริ มทรัพย์ซึ่งเป็ นที่อยู่
อาศัยสาหรับผู้มีรายได้ น้อยถึงปานกลาง ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
2. อนุมตั ิในหลักการร่ างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นที่ดินพร้ อมอาคารหรื ออาคารที่อยู่อาศัย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด และร่ างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้ วย
อาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี กาหนด รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์เสนอ และให้ สง่ คณะกรรมการตรวจสอบร่ างกฎหมายและร่ างอนุบญ
ั ญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี ตรวจพิจารณาเป็ นการเร่งด่วน
โดยให้ รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการตรวจพิจารณาด้ วย แล้ วดาเนินการต่อไปได้
3. ให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์รับความเห็นสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและสานักงบประมาณไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้ วย
พม. เสนอว่า
1. ปั จ จุบัน มีป ระชาชนผู้มีร ายได้ น้ อ ยถึงปานกลาง จ านวน 2.87 ล้ า นครั ว เรื อน (Percentile ที่ 41 ถึ ง 80) ยังไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง ดังนัน้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จาเป็ นต้ องใช้ มาตรการหลายด้ านควบคูก่ นั ไป
ทังนโยบายด้
้
านเศรษฐกิจและนโยบายที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ โดยนโยบายด้ านเศรษฐกิจที่ได้ ผลดีที่สดุ คือ นโยบายการคลังซึง่ สามารถ
นามาใช้ ให้ ได้ ผลอย่างทันท่วงทีตรงกับกลุม่ เป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจงที่มีปัญหา ได้ แก่ การลดภาระค่าธรรมเนียมสาหรับการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสาหรับผู้มีรายได้ น้อยถึงปานกลางที่ซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ และยังช่วยกระตุ้นตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและ
ภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศได้ อีกทางหนึง่
2. คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัย แห่งชาติ (กอช.) ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 มีมติ
เห็นชอบมาตรการการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอสังหาริ มทรัพย์โดยการกาหนดให้ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจด
ทะเบียนจานองอสังหาริ มทรัพย์ ร้ อยละ 0.01 สาหรับผู้มีรายได้ น้อยถึงปานกลาง ทังนี
้ ้ ให้ ศกึ ษาพิจารณาเพิ่มเติมและหารื อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการให้ ข้อเสนอแนะ
3. หลั ก เกณฑ์ และเงื่อ นไขของมาตรการลดภาระค่ า ธรรมเนี ย มสาหรั บ การจดทะเบี ย นสิท ธิ แ ละนิติกรรม
อสังหาริ มทรัพย์ราคาซื ้อขายไม่เกิน 1 ล้ านบาท ต่อหน่วย โดยมุง่ เน้ นกลุม่ ผู้มีรายได้ น้อยถึงปานกลาง มีดงั นี ้

3.1 หลักการ : เพื่อสนับสนุนประชาชนให้ มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเองในระดับราคาที่ไม่สงู โดยการลดภาระให้ กบั
ผู้ซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ โดยเฉพาะกลุม่ ผู้มีรายได้ น้อยถึงปานกลางที่ไม่สามารถเข้ าถึงกรรมสิทธิ์ในที่อยูอ่ าศัย
3.2 กลุ่มเป้ าหมาย : ประชาชนทัว่ ไปที่มีความต้ องการมีที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเองในราคาซื ้อขายไม่เกิน 1 ล้ าน
บาท ต่อหน่วย โดยมุง่ เน้ นกลุม่ ผู้มีรายได้ น้อยถึงปานกลาง
3.3 มาตรการ :
3.3.1 ลดค่าธรรมเนียมสาหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการทาธุรกรรมการซื ้อที่ดินและอาคารที่
อยูอ่ าศัย โดยให้ ลดการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิมร้ อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์เหลือร้ อยละ 0.01
3.3.2 ลดค่าจดทะเบียนการจานองอสังหาริ มทรัพย์และห้ องชุดจากเดิมร้ อยละ 1 ของมูลค่าที่จานอง เหลือ
ร้ อยละ 0.01
ทัง้ นี ้ ในส่ว นของการเรี ย กเก็ บ ค่า ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะและภาษี อ ากร สาหรั บ การโอนอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต าม
มาตรการนี ้ ให้ เรี ยกเก็บภาษี อากรตามอัตราปกติ
3.4 หลักเกณฑ์ : เป็ นการจดทะเบียนซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและการจานองเพื่อประกันหนี ้กู้ยืม
เงินเพื่อซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยูอ่ าศัยราคาไม่เกิน 1 ล้ านบาทต่อหน่วย แต่หากราคาซื ้อขายเกินกว่า 1 ล้ านบาท จะไม่ได้ รับ
สิทธิการลดค่าธรรมเนียมฯ
3.5 ประเภทที่อยู่อาศัย :
3.5.1 ที่ดินพร้ อมอาคาร หรื ออาคาร ซึง่ เป็ นที่อยูอ่ าศัยประเภท บ้ านเดี่ยวบ้ านแฝด บ้ านแถว
3.5.2 ห้ องชุดตามกฎหมายว่าด้ วยอาคารชุด ซึง่ เป็ นที่อยูอ่ าศัย
3.5.3 ที่ดินพร้ อมอาคารหรื ออาคาร หรื อห้ องชุด ซึง่ เป็ นที่อยูอ่ าศัยเก่า
อนึง่ ถ้ าเป็ นการขายและจานองที่ดินเปล่าจะไม่ได้ รับการลดค่าธรรมเนียม
3.6 เงื่อนไขของมาตรการฯ :
3.6.1 มูลค่าจานองเฉพาะวงเงินค่าที่ดินพร้ อมอาคารหรื อห้ องชุด ซึ่งเป็ นที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1 ล้ านบาท ต่อ
หน่วย โดยผู้รับจานอง (ผู้ให้ ก้ )ู ต้ องเป็ นสถาบันการเงินเท่านัน้
3.6.2 การจดทะเบียนการโอน และการจดจานองอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ เป็ นที่อยูอ่ าศัย ต้ องดาเนินการในคราว
เดียวกัน
3.7 ระยะเวลาโครงการ : ระยะเวลา 1 ปี เริ่ มต้ นให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยลงนามใน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
3.8 วงเงินงบประมาณโครงการ : จานวนรวม 1,700 ล้ านบาท

4. มาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสาหรั บการจดทะเบียนสิทธิ แ ละนิติกรรมสาหรั บ ผู้มีรายได้ น้ อยถึงปานกลาง
ดังกล่าว จะสร้ างประโยชน์สาธารณะและความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลดีในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
4.1 ประชาชนผู้มีรายได้ น้อยถึงปานกลาง การลดภาระและเพิ่มกาลังซื ้อให้ กบั ประชาชนผู้มีรายได้ น้อยถึงปาน
กลางที่ซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ให้ สามารถตัดสินใจซื ้อที่อยู่อาศัยได้ เร็ วขึ ้น และสนับสนุนให้ ผ้ มู ีรายได้ น้อยถึงปานกลางที่ยงั ไม่สามารถ
เข้ าถึงกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้ มีที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเองในระดับราคาที่ไม่สงู นักได้ ง่ายขึ ้น โดยจะมีครัวเรื อนผู้มีรายได้ น้อยและ
ปานกลางสามารถเข้ าถึงกรรมสิทธิ์ในที่อยูอ่ าศัย ประมาณ 58,340 ครัวเรื อน คิดเป็ นจานวนประมาณ 175,020 ราย
4.2 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สามารถช่วยลดอุปทานในตลาดอสังหาริ มทรัพย์สาหรับกลุม่ ผู้มีรายได้ น้อย
ถึงปานกลางในระดับราคาไม่เกิน 1 ล้ านบาท เนื่องจากยังมีอปุ ทานคงเหลือในตลาดอยูส่ งู ในขณะที่ลกู ค้ ายังมีความต้ องการซื ้อทีอ่ ยู่
อาศัยและมีความสามารถรับภาระในการผ่อนค่างวดได้ ในระดับที่สงู เช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถเข้ าถึงกรรมสิทธิ์ในที่อยูอ่ าศัยได้ อีก
ทังยั
้ งช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์มีเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนอย่างต่อเนื่องก่อให้ เกิดการสร้ างที่อยูอ่ าศัยใหม่
เพิ่มขึ ้น รวมไปถึงการสนับสนุนโครงการสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยของรัฐ(โครงการบ้ านล้ านหลัง)
4.3 รั ฐ บาล เป็ นการสร้ างความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศโดยการสร้ างอุ ป สงค์ ท างด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์โดยตรงจากรัฐบาล เพื่อกระตุ้นการใช้ จ่าย การจ้ างงานและผลักดันให้ ทกุ ภาคส่วนนาทรัพยากรที่ยงั ใช้ ประโยชน์ได้
อย่างไม่เต็มที่ออกมาใช้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น

สาระสาคัญของร่ างประกาศ
1. ร่ างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การเรี ยกเก็ บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นที่ดินพร้ อมอาคารหรื ออาคารที่อยู่อาศัย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด ก าหนดให้ เ รี ย กเก็บ ค่ า จดทะเบี ย นการโอนอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และค่ า จดทะเบี ย นการจ านอง
อสังหาริมทรัพย์ อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่ าวร้ อยละ 0.01 (จากเดิมร้ อยละ
2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เหลือร้ อยละ 0.01) สาหรับกรณีการซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นที่ดินพร้ อมอาคาร
หรื ออาคารที่อยู่อาศัยประเภท บ้ านเดี่ยว บ้ านแฝด และบ้ านแถว โดยราคาซื ้อขายไม่เกิน 1 ล้ านบาท และวงเงิน
จ านองไม่เ กิ น 1 ล้ า นบาท โดยให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั ง้ แต่ วั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ถึ ง วั น ที่ 31
พฤษภาคม 2563
2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้ วย
อาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี กาหนด กาหนดให้ เรียกเก็บค่ าจดทะเบียนการโอนห้ อง
ชุดและค่ าจดทะเบียนการจานองห้ องชุดอันเนื่องมาจากการจดทะเบียนการโอนห้ องชุดดังกล่ าวร้ อยละ
0.01 (จากเดิมร้ อยละ 1 ของมูลค่าที่จานอง เหลือร้ อยละ 0.01) สาหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์และการจานองห้ อง
ชุดในอาคารชุด โดยราคาซื ้อขาย ไม่เกิน 1 ล้ านบาท และวงเงินจานองไม่เกิน 1 ล้ านบาท โดยให้ มีผลใช้ บังคับ
ตัง้ แต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
……………………………….

