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PRESS RELEASE 

พิธีลงนามบันทกึความร่วมมือในการพัฒนาระบบ Multiple Listing Service (MLS)  
ระหว่าง 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
(Real Estate Information Center: REIC) 

กับ  
สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  

(Real Estate Sales and Marketing Association: RESAM) 
 

REIC และ RESAM ร่วมมือจัดท า “โครงการน าร่องระบบ MLS” ที่จะมีการด าเนินการจริงครัง้แรกใน
ประเทศไทย ส าหรับสร้างรากฐานรองรับการพัฒนาตลาดท่ีอยู่อาศัยให้มีการขยายตัวอย่างยั่ งยืน และ
เป็นประโยชน์ในการสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถมีบ้านของตนเองได้ง่ายขึน้ โดยสามารถซือ้ท่ีอยู่
อาศัยราคาไม่แพง หรือสามารถขายท่ีอยู่อาศัยเดิมเพื่อซือ้ท่ีอยู่อาศัยใหม่ได้ง่ายขึน้เพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิตคนไทยให้ดีขึน้ และจะเป็นเคร่ืองมือช่วยรัฐให้สามารถจัดค่าธรรมเนียมและเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง
ได้มากขึน้ 
 ดร.วิชยั วิรัตกพนัธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อ านวยการศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า 
“ในปัจจบุนัตลาดที่อยู่อาศยัในประเทศไทยมีขนาดใหญ่มากและมีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่างมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยระหว่างปี 2560 – 2562 สูงถึงปีละ ประมาณ 367,000 หน่วย และมี
มูลค่า 847,000 ล้านบาท โดยประมาณการว่า เป็นการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยมือสอง (Resale-home) 
ประมาณปีละ 184,000 หน่วย และมีมลูค่า 308,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 36.4% ของภาพรวมการโอน
กรรมสิทธ์ิทัง้ประเทศ โดยมีอตัราการขยายตวัเฉลี่ยประมาณ 17.9% ต่อปี ซึง่สะท้อนให้เห็นอุปสงค์ในการซือ้ที่อยู่
อาศยัมือสองที่มจี านวนและอตัราการขยายตวัที่สงูอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี ้จากการส ารวจศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ยงัพบว่า ในแต่ละเดือนมีอุปทานที่ประกาศขายที่
อยู่อาศยัมือสองในช่องทางออนไลน์ อยู่ประมาณ 130,000 – 150,000 หน่วย และมี NPA ของสถาบนัการเงินต่าง 
ๆ ประมาณ 50,000 หน่วย รวมถึงทรัพย์รอการประมูลของกรมบังคับคดีที่รอการประมูลอีกประมาณ  50,000 
หน่วย คาดว่าน่าในแต่ละเดือนจะมีปริมาณที่อยู่อาศยัมือสองที่พร้อมขายสงูถึงประมาณ 250,000 หน่วย ซึ่งที่อยู่
อาศยัมือสองเป็นสินค้าทางเลือกในท าเลที่ดีและราคาที่ถกูกว่าด้วย 

ปริมาณอุปสงค์และอุปทานของที่อยู่อาศัยมือสองที่มีจ านวนมากเช่นนี ้แสดงให้เห็นได้ว่า ตลาดที่อยู่
อาศัยมือสองมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าตลาดที่อยู่อาศัยใหม่ในปัจจุบัน และคาดว่าตลาดที่อยู่อาศยัมือสองมี
โอกาสที่จะขยายตวัจนเท่ากบัหรือใหญ่กว่าตลาดที่อยู่อาศยัใหมใ่นอนาคตอนัใกล้นี ้

สาเหตทุี่ที่อยู่อาศยัมือสองเป็นที่นิยม เพราะท าเลในการพฒันาที่อยู่อาศัยใหม่มกัจะอยู่ไกลออกไปจาก
เมือง ขณะที่ที่อยู่อาศยัมือสองมกัจะตัง้อยู่ในท าเลที่ดีกว่าในราคาเดียวกนั หรือ มีราคาที่ถกูไม่น้อยกว่าถึง 20% - 
30% ในท าเลเดียวกนั อีกทัง้ขนาดของที่ดินและ/หรือพืน้ที่ใช้สอยของที่อยู่อาศยัมือสองมกัจะได้ขนาดที่ใหญ่กว่าที่
อยู่อาศยัใหม่ในระดบัราคาและท าเลเดียวกนั และประเด็นส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ ที่อยู่อาศยัที่มีราคาต ่า เช่น ที่
อยู่อาศยัที่มีราคาไม่เกิน 1 ล้าน อาจยากที่จะหาซือ้ได้จากตลาดที่อยู่อาศยัใหม่ แต่ยังมีให้เลือกซือ้ได้มากกว่าใน
ตลาดที่อยู่อาศยัมือสอง 
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นอกจากนี ้ในปัจจบุนัตวัแทนนายหน้ามีบทบาทสงูขึน้อย่างมากในการช่วยหาผู้ซือ้ให้ เจ้าของที่อยู่อาศยั 
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเช่นเดียวกับในต่างประเทศ โดยในประเทศที่มีการพัฒนาตลาดที่อยู่อาศัยมือสองที่ประสบ
ความส าเร็จส่วนใหญ่จะมีระบบ MLS (Multiple Listed Services) เพื่อเป็นระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยมือสอง
ส าหรับตวัแทนนายหน้าที่จะสามารถน ามาประกาศ และหาตวัแทนนายหน้าอื่นเข้าช่วยขายได้ท าให้ที่อยู่อาศยัมือ
สองในระบบ MLS มีโอกาสในการขายได้ง่ายขึน้และเร็วขึน้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนในกลุ่ม
เจ้าของที่อยู่อาศยัที่ต้องการขายหรือกลุม่ที่ต้องการซือ้ที่อยู่อาศยัมือสอง โดยจะมีกฎหมายในการก ากับดแูล เช่น 
สหรัฐอเมริกา และยุโรป หรือกลุ่มประเทศใน AEC เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ เวียดนาม 
ขณะที่ประเทศเมียนมาร์ ก าลงัที่จะบงัคบัใช้กฎหมาย แต่ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายดงักลา่ว 

ดังนัน้ เพื่อให้ประเทศไทยมีการเตรียมตัวรองรับตลาดที่อยู่อาศัยมือสองอย่างเป็นรูปธรรม ศูนย์ข้อมูล
อสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) ได้พฒันา platform ระบบ MLS ส าหรับการใช้งานในประเทศ
ไทย ชื่อ “THAI-MLS” ขึน้ และ สมาคมการขายและการตลาดอสงัหาริมทรัพย์ (RESAM) ได้เป็นผู้บริหารจัดการ
สมาชิกที่เข้าร่วมระบบฯ โดยได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือด้านวิชาการจาก National Association of 
REALTORS®: NAR ซึง่เป็นที่มาของการลงนามในบนัทกึความร่วมมือ (MOU) ของโครงการน าร่องส าหรับทดลอง
ใช้ระบบ MLS ในการด าเนินการจริง โดยมีการน าที่อยู่อาศยัที่มีการฝากขายจริงเข้าระบบโดยตวัแทนนายหน้าขาย
หลกั (Major Broker) มีการเปิดให้มีการเข้าร่วมเป็นตวัแทนนายหน้าขายร่วม (Co-broker) ที่สามารถช่วยขายที่อยู่
อาศัยในระบบ THAI-MLS ได้ แต่เนื่องจากการด าเนินการนีเ้พียงระยะน าร่องจึงจะเปิดให้ผู้ เข้าร่วมสามารถที่
ยอมรับเง่ือนไขและกฎ กติกาและข้อบงัคบัต่าง ๆ ที่ก าหนดขึน้ โดยเป็นการด าเนินการในลกัษณะ Sandbox ก่อน
เท่านัน้ และหากได้ทดลองใช้จริงไประยะหนึ่ง และทกุอย่างเป็นได้ด้วยดี ก็ยินดีเปิดรับผู้ที่มีวิชาชีพตวัแทนนายหน้า
จากทกุองค์กรเข้าร่วม” 

 

คณุอรุณี เทียมหงส์ นายกสมาคมการขายและการตลาดอสงัหาริมทรัพย์ (RESAM) เปิดเผยว่า “สมาคมฯ 
ได้ร่วมมือกับ ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ในการด าเนินการ THAI-MLS เนื่องการพัฒนาระบบ THAI-MLS ครัง้นี ้
เป็นการด าเนินการอย่างจริงจงัในลกัษณะโครงการน าร่องครัง้แรกในประเทศไทย แม้ในวันนีป้ระเทศไทยยงัไม่มี
กฎหมายส าหรับควบคุมวิชาชีพตัวแทนนายหน้า (Brokerage Licensing Law) ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่สร้าง กฎ 
กติกา และการควบคมุด้านจรรยบรรณและคณุภาพทางวิชาชีพ แต่การพฒันาระบบ THAI-MLS นีจ้ะสามารถเป็น 
Platform ที่ช่วยสร้างเครือข่ายตัวแทนนายหน้าให้สามารถช่วยกันขายที่อยู่อาศัยมือสองให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสงูขึน้ ซึง่จะเป็นการช่วยให้ผู้ที่ต้องการขายบ้านเดิมเพื่อหาซือ้บ้านใหมส่ามารถท าได้ง่ายขึน้ รวดเร็วขึน้ 
และมีตวัแทนนายหน้าที่น่าเชื่อถือเป็นผู้ด าเนินการให้  

ในระบบ THAI-MLS นี ้สมาคม RESAM ได้เข้ามาช่วยรับดแูลการบริหารจดัการด้านข้อมลูในระบบและ
ข้อมูลสมาชิกในระบบฯ โดยผู้ เข้าร่วมใช้ระบบต้องมีการลงนามในสัญญาว่าจะยอมรับการปฏิบัติตัวตาม กฎ 
กติกา และข้อบังคับ ต่าง ๆ ก่อนเข้าใช้ระบบฯ  ทางสมาคมฯมีความมั่นใจว่า การด าเนินการเช่นนีใ้นจะช่วย
ยกระดับการท างานและมาตรฐานวิชาชีพของตวัแทนนายหน้าด้านอสงัหาริมทรัพย์ของประเทศไทยให้สูงขึน้ได้ 
และเมื่อถึงวันที่ประเทศไทยมีกฎหมายส าหรับควบคุมวิชาชีพนายหน้าแล้ว ก็จะช่วยขับเคลื่อนให้ตลาดที่
อสงัหาริมทรัพย์มือสองจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด โดยมีพืน้ฐานด้านระบบปฏิบตัิการและด้านธุรกิจที่สามารถ
รองรับได้ทนัที ทัง้นีป้ระโยชน์ที่เกิดขึน้จากโครงการฯนี ้จะเกิดกับประชาชนเจ้าของที่อยู่อาศยัและผู้ ต้องการซือ้ที่อยู่
อาศยั ธุรกิจตวัแทนนายหน้า และภาครัฐ โดยเฉพาะในเร่ืองรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียม สามารถจดัเก็บเพิ่ม
ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากธุรกิจนี ้ซึง่จะสามารถรายได้สว่นนีไ้ปช่วยพฒันาประเทศในด้านต่าง ๆ ต่อไป” 
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