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เคาโครงรายวิชา (Course Syllabus) 

RB312 Real Estate Development Regulation ภาค 2/2562 Section/Group : 8200/01 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   

 

1. อาจารยผูสอน/ผูรับผิดชอบรายวิชา พรอมขอมูลการติดตอ (Lecture and Course Administrator with 

Contact Information) 

     อาจารย ดร. ชชูาติ เตชะโพธิวรคุณ และอาจารยพิเศษ 

     มธ. ศูนยรังสิต หอง 606 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

          มธ. ศูนยทาพระจันทร โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย  

          คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

เบอรโทรศัพท 0939659597  

Email: choochart@tbs.ac.th   

2. วันและเวลาบรรยาย (Class Date and Time) : ทุกวันจันทร เวลา 13.30-16.30 น.   

หองบรรยาย (Classroom) :     หอง พบ302 
 

3. วัตถุประสงค (Course Objectives) 

1. ใหนักศึกษามีความเขาใจในคํานิยามพ้ืนฐาน และหลักเกณฑตางๆเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับหลักกฎหมายท่ี

เก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

2. ใหนักศึกษาสามารถนํากฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยมาใชได

อยางถูกตอง ตลอดจนการนําความรูเชิงทฤษฏีมาประยุกตกับกรณีศึกษาการพัฒนาอสังหาริมทรัพยใน

รูปแบบตางๆ อาทิ เชน หมูบานจัดสรร คอนโดมิเนียม ศูนยการคาและโรงแรม เปนตน 

4. ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

คุณธรรม  จริยธรรม ผลลัพธท่ีคาดหวัง 

ขอ1 หลัก มีความซื่อสตัยสจุริต เสียสละไมเอาเปรียบผูอ่ืน มี

ความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

 

ขอ3 รอง  มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

1.มีความซื่อสตัยสจุริต เสียสละไมเอาเปรียบผูอ่ืน มีความ

รับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิง่แวดลอม 

 

2.มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

ในหองเรียน 

ความรู ผลลัพธที่คาดหวัง 

ขอ1 หลัก มีความรูและความเขาใจในสาระสําคญัของศาสตร

ดานบริหารธุรกิจ 

มีความรูและความเขาใจในสาระสาํคัญของศาสตรดาน

บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

mailto:choochart@tbs.ac.th
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ทักษะทางปญญา ผลลัพธที่คาดหวัง 

ขอ1 หลัก สามารถสืบคน ประเมนิขอมูลจากหลายแหลงและมี

ประสิทธิภาพดวยตนเอง เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชน

ในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ 

สามารถสืบคน ประเมินขอมูลจากหลายแหลงและมี

ประสิทธิภาพดวยตนเอง เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชน

ในการใชงาน 

ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ ผลลัพธที่คาดหวัง 

ขอ1 รอง สามารถทํางานเปนกลุมและมีทักษะในการทํางาน

เปนทีม แสดงภาวะผูนํา สมาชิกของกลุมไดอยางเหมาะสม 

และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได 

สามารถทํางานเปนกลุมและมีทักษะในการทํางานเปนทีม 

แสดงภาวะผูนํา สมาชิกของกลุมไดอยางเหมาะสม 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลลัพธที่คาดหวัง 

ขอ3 รอง สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสรางความเขาใจใน

รูปแบบการพูด การเขียน ท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ี

แตกตางกัน ท้ังท่ีเปนขอมูลธุรกิจและขอมลูอ่ืน 

สามารถทํางานเปนกลุมและมีทักษะในการทํางานเปนทีม 

แสดงภาวะผูนํา สมาชิกของกลุมไดอยางเหมาะสม 

 

5. กฎกติกา / เกณฑการตัดเกรด (Course Rules , Grading Criteria) 

การประเมินผล:   

ที่ รายละเอียด สัดสวนของการประเมิน 

1 Class Discussion/Participation 10% 

2 Quiz and Homework 20% 

3 Case and Presentation  30% 

4 Final Examination 40% 

Total 100% 

 

 

วัน และเวลาสอบกลางภาค:    ไมมีการสอบกลางภาค 

วัน – เวลาสอบไล     20 พฤษภาคม 2563 (13.00-16.00น.) 

ชวงของการถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร “W” 16 มี.ค. -  20 เม.ย. 2563 

 

6. เอกสารการอางอิงประกอบการเรียนการสอน (Reference Material) 

ตําราหลัก :  

1. ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. 2561. กฎหมายเบื้องตนทางธุรกิจ.พิมพครั้งท่ี 17. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 458 หนา.  
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2. วิเชษฏ สุวิสิทฐและขวัญชัย โรจนกนันท. 2557.พิมพครั้งท่ี 2. กฏหมายจัดสรรท่ีดินและอาคารชุดท่ี

เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย.กรุงเทพฯ: อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน).394 หนา. 

3. ดุลยลักษณ  ตราชูธรรม. 2555. พิมพครั้งท่ี 4 (แกไขเพ่ิมเติม).หลักกฎหมายภาษีอากร.กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันT.TrainingCenter.347 หนา. 
 

ตําราอานประกอบ : 

1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

2. ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

3. เอกสารเพ่ิมเติมจากอาจารยผูบรรยาย 

 

4. หัวขอการเรียนการสอน / แผนการสอน (Course Plan) 

 

สัปดาห 

Week 

วันท่ี 

Date 

หัวขอการบรรยาย 

Topic 

อาจารยผูสอน 

Lecturer 

1 

 

13 ม.ค. 63 - ช้ีแจงแผนการเรียนการสอน การวัดผล 

- บทนํา 

- ภาพรวมกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาอสังหารมิทรัพย

ควรรู 

อ.ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ 

2 20 ม.ค. 63 

 

- ทดสอบยอย 1*** 

- ประมวลกฎหมายท่ีดิน  

- เอกสารสิทธ์ิ (กรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครอง) 

- การตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ 

- ทางเขาออก (ทางสาธารณะ / ทางสวนบุคคล / ทางภาระจํา

ยอม / ทางจําเปน) 

         -    การครอบครองและการแยงการครอบครอง 

อ.ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ 

3 27 ม.ค. 63 - กรณีศึกษา 1 ถุงกลวยแขกพระพยอม : เอกสารสิทธ์ิและการแยงการ

ครอบครอง 

- การจํากัดการใชประโยชนท่ีดินตามกฎหมายตางๆ (แนวเวนคืน / เขต

ชายฝงทะเล / เขตปาไม / เขตปาสงวน / เขต สปก. / เขตอุทยาน / เขต

ความปลอดภัยการบิน ฯลฯ) 

- กรณีศึกษา 2  ท่ีดินบนเกาะ : การจํากัดการใชประโยชนท่ีดินตาม

กฎหมายเฉพาะทองถ่ิน 

อ.ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ 
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สัปดาห 

Week 

วันท่ี 

Date 

หัวขอการบรรยาย 

Topic 

อาจารยผูสอน 

Lecturer 

4 3 ก.พ. 63 - กฎกระทรวง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดดัแปลง ใชหรือ

เปลี่ยนแปลงการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  

- พระราชบัญญตัิการผังเมือง 

- ผังเมืองกับการดาํเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการควบคุม

การใชท่ีดินตามกฎกระทรวงผังเมอืงรวมในเขตกรุงเทพฯ (ผัง

สี / เขตทาง ฯลฯ) 

อ.ดร.วิรัช ศิลปเสวีกุล 

5 17 ก.พ. 63  - พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร  

       -  การควบคุมอาคารของหนวยราชการ: ความรูเก่ียวกับอาคาร 

       -  ประเภทอาคาร (อาคาร / อาคารสูง / อาคารขนาดใหญ / 

อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- กรณีศึกษา 3  ผังเมืองและการการกอสรางอาคารประเภทตางๆ 

อ.ดร.วิรัช ศิลปเสวีกุล 

6 24 ก.พ. 63 

13.30-16.30 

- พระราชบัญญตัิจัดสรรท่ีดิน 

- การจัดสรรท่ีดินคืออะไร? 

- การขออนุญาตจดัสรรท่ีดินขนาดตางๆ (ขนาดใหญ / กลาง / 

เล็ก) มีขอกําหนด และการดําเนินการอยางไร? 

         -    การขออนุญาตจัดสรรท่ีดิน ขนาดเล็กพิเศษ คืออะไร? ม ี

              ขอกําหนด และการดาํเนินการแตกตางจากการจัดสรรท่ีท่ีดิน 

              ตามพระราชบัญญัติจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 อยางไร? 

อ.ดร.วิรัช ศิลปเสวีกุล 

7 24 ก.พ. 63 

16.30-19.30 

หอง 302 

- กรณีศึกษา 4 การจัดสรรท่ีดินขนาดเล็ก 

1. เอกสารสิทธ์ิ 

2. ผังเมืองรวมและขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดบริเวณหามกอสราง 

3. กฎกระทรวง เทศบัญญัติ และขอบัญญัติควบคุมอาคาร 

4. ขอกําหนดจัดสรรท่ีดิน 

อ. อัมฤทธ์ิ  บริสทุธ์ิ 

สัปดาหสอบกลางภาค  1 - 8 มี.ค. 2563  (วิชานี้ไมมีสอบกลางภาค) 

8 9 มี.ค. 63 

 

- พระราชบัญญตัิอาคารชุด 

- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

อ.ดร.วิรัช ศิลปเสวีกุล 

9 16 ม.ีค. 63 

 

- การขออนุญาตกอสรางอาคาร  

- การขออนุญาตกอสรางตามมาตรา 21 และมาตรา 39 ทวิ  

      -     การขออนุญาตกอสรางอาคารประเภทตางๆ (อาคารท่ัวไป / 

            อาคารสูง / อาคารขนาดใหญ / อาคารขนาดใหญพิเศษ) มี 

            ขอกําหนด และการดําเนินการอยางไร?  

- การขออนุญาตเช่ือมทางและทอระบายนํ้า 

อ.ดร.วิรัช ศิลปเสวีกุล 
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สัปดาห 

Week 

วันท่ี 

Date 

หัวขอการบรรยาย 

Topic 

อาจารยผูสอน 

Lecturer 

10 23 มี.ค. 63 

 

- กฎหมายท่ีควรทราบเก่ียวกับการกอสรางอาคาร 

- การจางเหมา / การประมลู 

- การควบคุมการกอสราง 

- การขอเลขท่ีบานและการเช่ือมตอสาธารณูปโภค (ทาง ไฟฟา 

ประปา ฯลฯ) 

- การขออนุญาตใชอาคาร (อ. 6) 

      -     การตรวจสอบอาคารประจําป (ร. 1) 

อ.ดร.วิรัช ศิลปเสวีกุล 

11 30 มี.ค. 63 

13.30-16.30 

 

- กรณีศึกษา 5 การพัฒนาโครงการอาคารชุด 

- เอกสารสิทธ์ิ 

- ขอบัญญัตผิังเมือง 

- กฎกระทรวง และขอบัญญตัทิองถ่ิน 

- พรบ. อาคารชุด 

- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

- กรณีศึกษา 6 การขออนุญาตกอสรางตามมาตรา 21 และมาตรา 39 

ทวิ ** นักศึกษาเตรียมสําเนาโฉนดท่ีดิน บัตรประชาชน และทะเบียน

บานเพ่ือใชประกอบการทํากรณีศึกษา** 

อ.ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ 

12 30 มี.ค. 63 

16.30-19.30 

หอง 302 

- การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด 

- การขอเอกสารกรรมสิทธ์ิหองชุด (อช. 2) 

- การจัดทําสัญญามาตรฐาน (บานจัดสรร / อาคารชุด) 

รศ.ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต 

13 20 เม.ย. 63 

 

- การขายและการใหเชาอสังหาริมทรัพย 

- การขายและการใหเชาอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย 

- การจดทะเบียนนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดิน และคาใชจายท่ี

เก่ียวของ 

- การจํานอง และการขายฝากอสงัหาริมทรัพย 

- การคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

รศ.ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต 

14 27 เม.ย. 63 

13.30-16.30 

 

- ภาษีท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอสังหารมิทรัพย  

- ภาษีจากการขายอสังหารมิทรัพย 

- ภาษีจากการใหเชาอสังหาริมทรัพย 

- ภาษีจากการถือครองอสังหาริมทรพัย 

ผศ.ดร.ปญญา อิสระวรวาณิช 

15 27 เม.ย. 63 

16.30-19.30 

หอง 302 

- ทดสอบยอย 2*** 

 - สัมมนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาอสังหารมิทรัพย 

 - สรุป 

อ.ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ 

สัปดาหสอบปลายภาค  20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-16.00น. 


