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 จัดท าโดย

สมาคมธรุกจิรับสรา้งบ้าน

10 เรือ่งเจ้าของบา้นควรรู้ เมื่อจะสร้างบา้นอยู่เอง

เรื่องควรรู!้ ภาษีที่ดินใหม่ ปี 2563 ท าอย่างไรให้ถูกกฎ

เทคนิครู้เท่าทันผู้รับเหมา สร้างบ้านจบ งบไมบ่านปลาย

เจาะลึก! แนวทางเลือกสไตล์บ้าน สะท้อนตัวตนคนอยูอ่าศัย

สนับสนนุโดย

บริษัท อารต์เทคโฮม จ ากดั

บริษัท ลี อาร์คีเทค จ ากดั

บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จ ากัด
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Living

ความลงตัวของชีวิต

ที่สมบูรณ์แบบ



ก่อนตัดสินใจสร้างบ้านเจ้าของบ้านควรเตรียมพร้อมในเร่ืองต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของบ้านท้ังหลังก่อนการด าเนินการ

ก่อสร้าง จะช่วยให้ได้บ้านแบบท่ีอยากได้ การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบร่ืน เสร็จลุล่วงตามเวลาท่ีวางแผนไว้ และต่อไปน้ีคือ 

10 เร่ืองควรรู้ส าหรับการสร้างบ้านด้วยตัวเองท่ีเจ้าของบ้านมือใหม่ไม่ควรมองข้าม 
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1. ส ารวจท าเลท่ีตั้งหรือท่ีดินส าหรับปลูกสร้าง

พื๊นท่ีปลูกสร้างถือเป็นปัจจัยส าคัญอันดับต้นๆ ของการสร้างบ้าน 

ผู้ปลูกสร้างบ้านเองควรค านืงถืงความสะดวกสบายท่ีพื๊นท่ีน๊ันจะ

เ อ๊ือประโยชน์และอ านวยความสะดวกให้มาก ท่ีสุด  เ ช่น             

การเดินทางจากบ้านไปท่ีท างาน ไปสถานท่ีส าคัญต่างๆ การเข้าถืง

ระบบขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยของย่านท่ีอยู่อาศัย 

รวมถืงเส้นทางเข้าออกบ้านซ่ืงทางท่ีดีควรมีมากกว่า 1 เส้นทาง 
 

2. ทิศทางแดด ลม การวางแปลนบ้าน

ต าแหน่งแปลนบ้านท่ีดีจะช่วยให้การอยู่อาศัยสะดวกสบาย ลดการ

ใช้พลังงานไฟฟ๋า โดยทิศทางแสงแดดจะว่ิงจากตะวันออกไปทิศใต้

แล้วส๊ินสุดท่ีทิศตะวันตก เหมาะส าหรับห้องท่ีต้องการแสงแดดลด

ความช๊ืน เช่น ห้องครัว ห้องน้า ส่วนทิศเหนือเป็นมุมท่ีไม่ถูกรบกวน

จากแสงแดดมากสามารถก าหนดเป็นห้องนอน และห้องน่ังเล่นได้ 

ในเร่ืองของทิศทางลม บ้านท่ีดีควรหันด้านยาวของตัวบ้านเข้าหา

ลมเพื่ อเพิ่มพื๊นท่ีการรับลมธรรมชาติเข้าบ้าน ช่วยระบายความ

ร้อนภายใน และลดการใช้พลังงานจากเคร่ืองปรับอากาศ

3. จ านวนสมาชิกผู้พักอาศัย และความต้องการพื้นฐาน

จ านวนสมาชิกและความต้องการของผู้อยู่อาศัย มีผลต่อการ

ออกแบบบ้าน จ านวนช๊ัน การจัดสรรพื๊นท่ีใช้สอย และการเลือกใช้

วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง โดยความต้องการน๊ันควรมองท๊ัง      

ความต้องการส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคน ความต้องการโดยรวม

เร่ืองสไตล์บ้านและแนวคิดเร่ืองบ้านท่ีต้องการ เช่น บ้านประหยัด

พลังงาน บ้านเพื่อผู้สูงอายุ บ้านส าหรับครอบครัวใหญ่ เพื่อการ

สร้างบ้านในฝันน๊ันตอบโจทย์ทุกความต้องการ 
 

5. งบประมาณส าหรับการสร้างบ้าน

งบประมาณคือปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจสร้างบ้าน การต๊ัง

งบประมาณไว้อย่างรอบคอบและรัดกุมจะช่วยให้ได้บ้านท่ี       

ตอบโจทย์มากท่ีสุด และไม่เกิดปัญหางบบานปลายภายหลัง ท าให้

เจ้าของบ้านมีค าตอบท่ีชัดเจนและง่ายต่อการตัดสินใจสร้างบ้าน 

การเลือกแบบ วิธีการสร้าง ขนาดพื๊นท่ี รวมถืงการใช้จ่ายเพื่องาน

ตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ ส่ิงก่อสร้างหรือส่ิงอ านวยความสะดวก

รอบบริเวณบ้าน และพื๊นท่ีสวนด้วย  



4. ขนาดพื้นท่ีใช้สอย

พื๊นท่ีใช้สอยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแบบบ้าน ควรดูรูปแบบและ

ความสัมพันธ์ของห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องน่ังเล่น 

ห้องรับแขก ห้องครัว ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ ความต้องการของ

สมาชิกในบ้าน เพื่อเอ๊ือประโยชน์ต่อการพักอาศัยและการใช้งาน

ได้มากท่ีสุด  
 

6. ช่วงเวลาและขั้นตอนของการสร้างบ้าน

การก าหนดระยะเวลาของการสร้างบ้าน จะช่วยให้สามารถ

วางแผนล่วงหน้าในงานก่อสร้างข๊ันตอนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน      

ไร้ปัญหาระหว่างงาน เพราะหากระยะเวลาก่อสร้างยืดเย๊ือ 

ช่วงเวลาการท างานไม่เป็นระบบ อาจมีปัจจัยอ่ืนท่ีก่อให้เกิดปัญหา

ลากยาวไม่ส๊ินสุดตามมา เช่น ฤดูกาลท าให้บางข๊ันตอนของ       

งานสร้างใช้เวลามากกว่าปกติ 
 

7. ท าความเข้าใจแบบบ้านที่ต้องการ

เจ้าของบ้านส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสร้างบ้านอยู่เองเป็นคร๊ัง

แรก แต่เป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องหลักในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง งบประมาณ หรือปัญหาจิปาถะท่ีอาจ

เกิดข๊ืนดังน๊ันเพื่อให้ความต้องการท่ีจะส่ือสารกับสถาปนิก วิศวกร 

เป็นไปอย่างราบร่ืน ได้ความเข้าใจตรงกัน เจ้าของบ้านควรให้เวลา

ศืกษา ท าความเข้าใจแบบบ้านท่ีต้องการ เพื่อเป็นพื๊นฐานความรู้

ระหว่างการพูดคุยวางแผน ท าให้เกิดความราบร่ืนมากข๊ืน 
 

8. การขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน

เอกสารขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน สามารถด าเนินการต่อส านักงาน

เขตท้องถ่ินในพื๊นท่ีท่ีก าลังจะสร้างบ้านได้ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน

การสร้างบ้านท่ีถูกต้อง มีมาตรฐาน ไม่สร้างผลกระทบต่อผู้อ่ืน โดย

เอกสารท่ีเก่ียวข้องมีดังนี๊  

เอกสารค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือ     

ร๊ือถอนอาคาร (ข.1) 

แบบแปลนแผนผัง  

หนังสือรับรอง สถาปนิก วิศวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาต 

ส าเนาโฉนดท่ีดินท่ีจะก่อสร้าง 

ส าเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร  
 

9. ส ารวจสภาพแวดล้อม

โดยดูบริบทรอบบ้านว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง บ้านเพื่อนบ้านอยู่

ทิศทางไหนของบ้าน มีป่า มีตืกสูง หรือแหล่งน้าขนาดใหญ่ตรงไหน 

เพื่ อให้การออกแบบบ้านในพื๊ นท่ีน๊ันๆ ลงตัวท่ีสุด มีการวาง

ต าแหน่งพื๊นท่ีใช้สอยให้อยู่ในต าแหน่งท่ีสามารถใช้ชีวิตประจ าวัน

ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ได้รับผลกระทบจากส่ิงแวดล้อม  
 

10. เลือกใช้มืออาชีพอย่างบริษัทรับสร้างบ้าน

บ้านท่ีตอบโจทย์ งบไม่บานปลาย ได้บ้านอย่างท่ีหวัง บริษัท        

รับสร้างบ้านยังคงเป็นทางเลือกครองใจคนสร้างบ้าน ดังน๊ันก่อน

ตัดสินใจเลือกควรท าความรู้จักแต่ละบริษัท เปรียบเทียบผลงาน 

การบริการ รวมถืงเครือข่ายบริษัทวัสดุท่ีใช้ในการด าเนินงาน

ก่อสร้าง โดยควรใช้เวลาพิจารณาอย่างค่อยเป็นค่อยไป และ

รอบคอบมากท่ีสุด 
 

การสร้างบ้านไม่เพียงมีความพร้อมด้านเงินทุนเท่าน๊ัน แต่เจ้าของ

บ้านต้องเตรียมพร้อมอย่างรอบด้าน ท๊ังท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและ

โดยอ้อม เพื่อให้บ้านเป็นพื๊นท่ีรองรับการพักผ่อนได้อย่างคุ้มค่า 

และใช้งานได้ในระยะยาวโดยไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง
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ภาษีที่ดินใหม่กับเรื่องควรรู้ท่ีต้องเตรียมรับมือ

ผู้ครอบครองท่ีดินควรท าความเข้าใจเพื่ อปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย 

พร้อมหาทางลดหย่อนภาษีตามสิทธเิพื่อลดภาระการจ่ายภาษีสูง 
 

ภาษีที่ดินใหม่คืออะไร?

ภาษีท่ีดินใหม่เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของภาษีบ ารุงท้องท่ีเดิมท่ีมี

อัตราภาษีถดถอย มีการลดหย่อนเยอะ รวมถืงแก้ไขภาษีโรงเรือน

และท่ีดิน ซ่ืงมีปัญหาด้านฐานภาษีซ้าซ้อน อัตราภาษีสูง และเปิด

ให้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินสูง โดยภาษีใหม่นี๊จะมีความโปร่งใส 

เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศัยและ

เกษตรกรรมในปัจจุบัน 
 

การจัดเก็บภาษีท่ีดินใหม่จะเก็บตามมูลค่าของท่ีดินและส่ิงปลูก

สร้างท่ีอยู่ในครอบครองเป็นรายปึ โดยแบ่งเป็น 4 รายการ ดังนี๊ 

ท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม 

ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัย 

ท่ีดินเพื่อพาณิชยกรรม 

ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า 

วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีที่ดินใหม่

แก้ปัญหาเร่ืองภาษีบ ารุงท้องท่ี และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

เพื่อปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้ทันสมัย เป็นสากล 

กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในท่ีดินท่ีถูกปล่อยรกร้าง 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน และสร้างความโปร่งใส 

ช่วยให้ท้องถ่ินมีงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการพัฒนาพื๊นท่ี เพื่อ

ความเจริญในระยะยาว 
 

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินใหม่

1. ฐานภาษี คือจ านวนเงินท่ีใช้เป็นฐานในการค านวณภาษี ได้แก่ 

มูลค่าของท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

2. ผู้เสียภาษี 

เจ้าของท่ีดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง 

เจ้าของห้องชุด 

ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือท าประโยชน์ในส่วนท่ีดินและสิ่งปลูก

สร้างของรัฐ 

เป็นเร่ืองส าคัญท่ีเจ้าของบ้านและเจ้าของท่ีดินควรรู้ เก่ียวกับการเก็บภาษีท่ีดินใหม่ หรือพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ      

สิ่งปลูกสร้างปี 2562 ซ่ึงมีการขยายก าหนดการจัดเก็บภาษีจากวันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นเดือนสิงหาคม 2563 ดังน้ันผู้

ครอบครองท่ีดินควรเตรียมพร้อมและตรวจสอบให้แน่ชัดว่าตนเองเข้าข่ายในการเสียภาษีท่ีดินใหม่น้ีหรือไม่ 
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3. ผู้จัดเก็บภาษี  

ส านักงานเขตเทศบาล  

องค์การบริหารส่วนต าบล  

ส านักงานเขตพื๊นท่ีกรุงเทพมหานคร  

ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 

เจ้าของบ้านอยู่อาศัยต้องเสียภาษีอย่างไร?

1. บ้านหลังหลัก เจ้าของบ้านและท่ีดิน หรือเจ้าของเฉพาะตัวบ้าน

มีช่ือในเอกสารแสดงกรรมสิทธิ ์และทะเบียนบ้าน 

ตัวบ้านและท่ีดิน มีช่ือในโฉนด หรือกรรมสิทธิ์ห้องชุด มีช่ือใน

ทะเบียนบ้าน ยกเว้นภาษี 50 ล้านบาท 

ตัวบ้าน ไม่รวมท่ีดิน (ปลูกสร้างในท่ีดินคนอ่ืน) มีช่ือในทะเบียน

บ้าน ยกเว้นภาษี 10 ล้านบาท 

***เจ้าของบ้านใช้สิทธิย์กเว้นภาษีบ้านหลังหลักได้คนละ 1 หลัง 
 

2. บ้านหลังอ่ืนๆ เจ้าของบ้านมีช่ืออยู่ในโฉนด หรือในกรรมสิทธิ์

ห้องชุด แต่ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน เสียภาษีในอัตราท่ีอยู่อาศัย 
  

ขั้นตอนการช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง

1) ตรวจสอบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างให้ข้อมูลถูกต้อง 

2) ตรวจสอบแบบแจ้งการประเมินภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

3) ช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างภายในเวลาท่ีก าหนด 
 

อัตราการเสียภาษีตามร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดิน      

และสิ่งปลูกสร้างบางประเภท

เพื่อบรรเทาภาระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างให้แก่ประชาชน และ

ผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID–19 ซ่ืงมีการปรับลด

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างมากถืง 90% โดยมีรายละเอียดดังนี๊ 

1. ท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม อัตราภาษีเร่ิมต้น ร้อยละ 0.01 

บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของ ยกเว้นภาษี 3 ปึแรก (2563-2565) 

อยู่แล้ว จืงไม่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติม 

นิติบุคคลเป็นเจ้าของ 
 

2. ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัย เร่ิมต้น ร้อยละ 0.02 

2.1 บ้านหลังหลัก (มีช่ือในทะเบียนบ้าน) 

กรณีเป็นเจ้าของตัวบ้านและท่ีดิน ได้รับการยกเว้นฐานภาษี

มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อยู่แล้ว จืงไม่ได้รับผลประโยชน์

เพิ่มเติม 

กรณีเป็นเจ้าของส่ิงปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดิน ได้รับ

ยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท อยู่แล้ว จืงไม่ได้รับ

ผลประโยชน์เพิ่มเติม 

2.2 บ้านหลังอ่ืนๆ (เช่น บ้านหลังท่ีสอง หรือคอนโดหลังท่ีสอง)  
 

3. ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า หรือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์

ประกอบการพาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม อัตราภาษีเร่ิมต้น 

ร้อยละ 0.03 
 

การเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่เป็นเร่ืองท่ี     

ผู้ครอบครองท่ีเข้าข้ายไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ แต่สามารถหาทาง

ออกเร่ืองการลดหย่อนหรือเช็กรายละเอียดเร่ืองการลดอัตราภาษี

แบบถูกกฎหมายได้  
 

ดังน๊ันเจ้าของบ้านท่ีก าลังจะสร้างบ้านบนท่ีดินของตนเอง หรือ

เตรียมซื๊อท่ีดินเพื่อสร้างบ้านในอนาคต จืงควรศืกษารายละเอียด

อย่างถ่ีถ้วน และไม่ลืมช าระภาษีตามก าหนด เพื่อให้บ้านน๊ันถูกใจ

เจ้าของ และถูกกฎหมาย อยู่สบายกายใจในระยะยาว 
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งบประมาณ ปัจจัยส าคัญอันดับต้นๆ ของการสร้างบ้าน และบ่อยคร้ังท่ีกลายเป็นปัญหาหลักสร้างความยากล าบากให้กับ

เจ้าของบ้าน ดังน้ันการตัดสินใจสร้างบ้านสักหลังจึงต้องพิจารณาหลายๆ องค์ประกอบไปพร้อมๆ กัน รวมท้ังเจ้าของบ้าน

ต้องเตรียมความพร้อม และรู้เท่าทันงานสร้างในมุมต่างๆ เพื่อให้สามารถคุมงบ และคนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เทคนิครู้เท่าทันผู้รับเหมา

1. ศึกษาข้อมูลเรื่องงานสร้างอย่างรอบด้าน

การเร่ิมต้นสร้างบ้านอยู่เองสักหลัง หากอยากได้บ้านท่ีตรงตามปก 

และความต้องการของผู้อยู่อาศัย เจ้าของบ้านควรเตรียมพร้อม

ด้านความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างบ้านอย่างรอบด้าน เพื่อให้เห็น

ภาพรวมของงานสร้าง และเห็นจุดบกพร่องต่างๆ ท่ีอาจเกิดข๊ืนได้ 

รวมท๊ังการรู้รอบด้านยังท าให้การเจรจากับทีมงานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และป๋องกันกลโกงต่างๆ จากผู้รับเหมาท่ีไม่ซ่ือสัตย์ต่องาน

อีกด้วย

 

 

 

2. ตั้งงบประมาณและวางแผนอย่างรัดกุม

เจ้าของบ้านต้องเช็กให้ชัวร์ว่ามีงบส าหรับการสร้างบ้านอยู่เท่าไร 

สามารถยืดหยุ่นได้มากน้อยเพียงใด แล้ววางแผนค่าใช้จ่ายส่วน

ต่างๆ ไว้ให้ รัดกุมมากท่ีสุด เพื่ อป๋องกันปัญหางบบานปลาย

ภายหลัง หรืออาจเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านท่ีมีความเป็น

มืออาชีพ มีประวัติการท างานดี ผลงานเป็นท่ียอมรับ จะช่วยให้

เจ้าของบ้านเห็นภาพรวมของงานสร้างและค่าใช้จ่ายท๊ังหมด 

เรียกว่าจ่ายทีเดียวจบ ได้ครบทุกงานสร้าง 
 

3. ก าหนดแบบบ้านที่แน่นอน งดแก้ไขภายหลัง

แบบบ้านท่ีดีควรเข้ากับสภาพแวดล้อม และเอ๊ือต่อการพักอาศัยท่ี

รองรับความเป็นอยู่ของสมาชิกทุกคน ในข๊ันตอนการออกแบบ

เจ้าของบ้านควรบอกส่ิง ท่ี ต้องการให้มากท่ี สุด และศืกษา

รายละเอียดแบบบ้านเพื่อลดความผิดพลาดในข๊ันตอนการก่อสร้าง 

และสามารถทักท้วงแก้ไขได้กรณีท่ีมีการบิดเบือนแบบบ้าน หรือมี

การใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ เพราะการได้บ้านไม่ตรงแบบจะท าให้เสีย

ท๊ังเวลา และเสียค่าใช้จ่ายมากข๊ืน 



4. รู้ลึกเรื่องวัสดุ เลือกใช้ให้ถูกกับงาน

การจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้าน บางคร๊ังค่าใช้จ่ายจะถูกเหมารวมท๊ัง

ค่าแรง ค่าก่อสร้าง ค่าออกแบบ และค่าวัสดุ ซ่ืงบ่อยคร๊ังหากเจอ

ผู้รับเหมาท่ีขาดจรรยาบรรหรือความเป็นมืออาชีพ อาจเลือกใช้

วัสดุราคาถูกท่ีไม่มีคุณภาพ หรือใช้วัสดุท่ีไม่เหมาะกับงานส่วนน๊ันๆ  
 

ดังน๊ันหากเจ้าของบ้านมีความรู้เร่ืองวัสดุ และศืกษาเร่ืองคุณสมบัติ 

ราคา แหล่งซื๊อ มีข้อมูลเปรียบเทียบความคุ้มค่าและคุณภาพ จะ

ช่วยให้สามารถออกความเห็น แจ้งความต้องการท่ีตรงจุดได้ ท าให้

บ้านท่ีถูกสร้างน๊ันมีคุณภาพเพราะมีรากฐานท่ีดีจากการเลือกใช้

วัสดุท่ีดี ท่ีส าคัญได้บ้านตามแบบท่ีเจ้าของบ้านต้องการมากท่ีสุด 
 

5. ให้เวลากับการเลือกผู้รับเหมา

การสร้างบ้านเป็นการใช้เงินก้อนใหญ่ การมอบเงินก้อนนี๊ให้ผู้ท่ีจะ

มาสร้างบ้าน จืงควรหาข้อมูลหลายๆ ท่ี โดยค านืงถืงคุณภาพงานท่ี

ผ่านมา ความรับผิดชอบ ระยะเวลาการท างาน ประวัติความ

รับผิดชอบต่องาน สถานท่ีติดต่อท่ีเป็นหลักแหล่ง รวมท๊ังสอบถาม

ความเห็นจากผู้มีประสบการณ์ หรือผู้ท่ีเคยใช้บริการ เพื่ อ

เปรียบเทียบและเลือกคนท างานสร้างบ้านได้ตอบโจทย์ท่ีสุด 
 

6. หาข้อมูลราคากลางของการก่อสร้าง

ใครๆ ก็ชอบของถูก แต่บางคร๊ังราคางานท่ีถูกอาจใช้ไม่ได้กับการ

สร้างบ้านอย่างมีคุณภาพเสมอไป เพราะทุกอย่างเม่ือมีคุณค่าย่อม

มีราคาท่ีเหมาะสม การว่าจ้างผู้รับเหมาควรเปรียบเทียบราคา และ

องค์ประกอบต่างๆ ท่ีจะได้รับจากการจ่ายเงินในคร๊ังน๊ันๆ ซ่ืงส่ิง

ส าคัญคือต้องมาตรฐานและคุณภาพงานสร้าง รวมถืงความ

ปลอดภัยเม่ือเข้าอยู่อาศัยในระยะยาว  
 

 

 

7. ปรึกษานักกฎหมายเรื่องสัญญา ไม่จ้างหากคลุมเครือ

แน่นอนว่าก่อนตกลงท าสัญญาจ้างงาน เจ้าของบ้านควรมี

การศืกษาหาความรู้เก่ียวกับสัญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ

เร่ืองสร้างบ้าน ข๊ันตอนต่างๆ ในการด าเนินงาน เพื่อให้รู้เท่าทัน

และตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างถ่ีถ้วนกรณีท่ีต้องท าสัญญากัน 

ท่ีส าคัญหากยังไม่แน่ใจในรายละเอียดทางกฎหมายควรน าสัญญา

น๊ันปรืกษานักกฎหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้ถ่ีถ้วนย่ิงข๊ืน 

เพื่ อป๋องกันการถูกเอาเปรียบ หรือใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย

ด าเนินงานก่อสร้างแบบผิดๆ หรือไม่มีมาตรฐาน 
 

8. แบ่งจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตามผลงานที่แล้วเสร็จ

การป๋องกันผู้รับเหมาท๊ิงงานกลางคัน และคุมงบประมาณไม่ให้

บานปลาย คือการควบคุมงานสร้างบ้านแต่ละส่วนให้แล้วเสร็จตรง

เวลา โดยเจ้าของบ้านควรได้ตรวจงานเป็นระยะๆ และสามารถแจ้ง

แก้ไขได้อย่างทันท่วงที หากงานสร้างยังไม่ได้ตามแบบท่ีวางไว้ก็ยัง

ไม่ต้องจ่ายเงิน จะเป็นการควบคุมมาตรฐาน คุมระยะเวลา และคุม

คุณภาพงานให้เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ ท าให้เจ้าของบ้านไม่ต้อง

จ่ายเงินทีเดียวเป็นก้อนใหญ่แล้วมาน่ังลุ้นภายหลังว่าจะถูกโกง 

หรือผู้รับเหมาจะท๊ิงงานหรือไม่ 
 

การสร้างบ้านเป็นเร่ืองท่ีมีรายละเอียดมากมาย แน่นอนว่าหาก

บ้านหลังน๊ันคือบ้านหลังแรก อาจตามมาด้วยปัญหาต่างๆ ส าหรับ

เจ้าของบ้าน เช่น ความยุ่งยากและสับสนงุนงงกับการด าเนินการ

ข๊ันตอนต่างๆ ปัญหาผู้รับเหมาโกงหรือท๊ิงงาน และบ้านไม่มี

มาตรฐานความปลอดภัย แต่ท๊ังหมดของปัญหาเหล่าน๊ีสามารถ

แก้ไขได้หากเจ้าของบ้านเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านท่ีมี

ความเป็นมืออาชีพมากท่ีสุด  
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แนวทางเลือกสไตล์บ้าน สะท้อนตัวตนคนอยู่อาศัย

1. แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น (Modern Style)

สไตล์บ้านท่ีถูกออกแบบเพื่อเน้นความเรียบง่าย ผสมผสานไว้ซ่ืง

ความทันสมัย การออกแบบหลักจะใช้รูปทรงสี่เหล่ียมหรือทรง

เรขาคณิตเข้ามาเป็นองค์ประกอบ อาจเผยให้เห็นโครงสร้างและ

โชว์ผิวเน๊ือแท้ของวัสดุข๊ืนมาเป็นจุดเด่น ขณะเดียวกันจะลดทอน

รายละเอียดท่ีไม่จ าเป็นออก เพื่อเน้นการใช้สอยพื๊นท่ีอย่างคุ้มค่า 

โทนสีท่ีใช้ คือ ขาว ด า เทา แต่งแต้มด้วยสีเอิร์ธโทน เช่น สีเขียว

มะกอก สีน้าตาล หรือสีสนิม 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. แบบบ้านสไตล์ลอฟท์ (Loft Style) 

บ้านสไตล์ลอฟท์เป็นแบบบ้านท่ีมีความใกล้เคียงกับสไตล์โมเดิร์น 

มีการเน้นความดิบและให้ความส าคัญกับการโชว์โครงสร้างของ

อาคารอย่างชัดเจน เปิดเผยผิวสัมผัสท่ีแท้จริง ท าให้บรรยากาศ

เต็มไปด้วยกล่ินอายย้อนอดีต มีความเป็นโลหะและดูเท่อย่างลงตัว 

3. แบบบ้านสไตล์เนเชอรัล (Natural Style) 

บ้านสไตล์เนเชอรัล หรือบ้านสไตล์ธรรมชาติ โดดเด่นด้วยการ

ออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ สร้างความ

เช่ือมโยงระหว่างพื๊นท่ีด้วยการออกแบบให้มีช่องเปิดขนาดใหญ่    

มีการก่ออิฐโชว์แนว พร้อมตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์จากธรรมชาติ 
 

4. แบบบ้านสไตล์ทรอปิคอล (Tropical) 

สไตล์บ้านท่ีผสมผสานความเป็นธรรมชาติท๊ังวัสดุและโทนสีท่ีใช้ 

โดดเด่นด้วยการประยุกต์แบบและฟังก์ชันให้เข้ากับพื๊ นท่ีท่ีมี

ภูมิอากาศร้อนช๊ืน เน้นความโปร่ง โล่ง เช่ือมต่อบรรยากาศได้อย่าง

ลงตัว ให้ความรู้สืกผ่อนคลายเสมือนการพักร้อนในวันหยุด  
 

การออกแบบบ้านให้สวยตรงปก ได้บ้านฟังก์ชันครบตรงใจ เจ้าของบ้านจะต้องเตรียมความพร้อมเร่ืองการสร้างบ้านอย่าง

ครอบคลุม และมีทีมสร้างบ้านท่ีมีความเช่ียวชาญ รวมท้ังยังควรเลือกสไตล์บ้านท่ีเข้ากับตัวตน ความต้องการ และการใช้

งานในระยะยาว เพื่อให้แบบบ้านน้ันๆ เป็นบ้านท่ีถูกสร้างเพื่อผู้อยู่อาศัยคนน้ันๆ อย่างแท้จริง 
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5. แบบบ้านสไตล์คลาสสิก (Classic Style) 

บ้านสไตล์นี๊มาพร้อมความหรูหรางดงาม มีความสง่างามของ

รูปทรงด้วยช่างฝึมือประณีต ผสมผสานงานสถาปัตยกรรมท่ี

ย่ิงใหญ่ในอดีต เช่น เสาโรมัน รูปป๊ันกรีก เน้นพื๊นท่ีภายในดูโอ่โถง 

ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ท่ีโออ่าอลังการ 
 

6. แบบบ้านสไตล์โคโลเนียล (Colonial Style) 

สไตล์แบบบ้านท่ีมีต้นก าเนินช่วงยุคล่าอาณานิคม จืงได้รับอิทธิพล

มาจากศิลปะตะวันตกผสานกับวิถีชีวิตแบบไทยอย่างลงตัว 

ลักษณะเด่นคือมีพื๊นท่ีบริเวณระเบียงกว้างขวาง ผนังเป็นแบบไม้ตี

ซ้อนเกล็ดสลับกับผนังปูน องค์ประกอบส าคัญของสไตล์โคโลเนียล

คือส่วนหลังคามุงด้วยกระเบ๊ืองหลังคาหางว่าว อันเป็นเอกลักษณ์ท่ี

อยู่คู่บ้านไทยมานาน  
 

7. แบบบ้านสไตล์ร่วมสมัย (Contemporary Style) 

แบบบ้านท่ีผสมผสานระหว่างการตกแต่งและความร่วมสมัยได้

อย่างมีเอกลักษณ์ เน้นความเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยบรรยากาศ

ผ่อนคลาย อบอุ่น และตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างดี ด้วยฟังก์ชัน

ท่ีเช่ือมต่อกันอย่างลงตัว มีรายละเอียดการตกแต่งท่ีหนักแน่น

ม่ันคง เน้นลักษณะโค้งมนส่ือถืงความอ่อนโยน ใช้รูปทรงส่ีเหล่ียม

ช่วยเพิ่มลูกเล่นและดีเทลไม่ให้ดูเรียบจนเกินไป โทนสีไม่ฉูดฉาด  
 

8. แบบบ้านสไตล์โอเรียนทอล (Oriental Style)

แบบบ้านท่ีมีวัฒนธรรมเอเชียเป็นศูนย์กลาง ผสมผสานเข้ากับ

เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของแต่ละประเทศ เช่น การใช้หลังคาจ่ัวแบบ

ไทย การใช้ประตูบานเล่ือนแบบญี่ปุ่น หรือโคมไฟตกแต่งแบบจีน 

ส าหรับวัสดุท่ีนิยมใช้กับแบบบ้านสไตล์นี๊จะเน้นไปทางไม้ หวาย 

และเคร่ืองป๊ันดินเผา แล้วแต่การเลือกดืงวัฒนธรรมไหนมาใช้

 
 

9. แบบบ้านสไตล์มินิมอล (Minimal Style) 

สไตล์บ้านท่ีออกแบบและตกแต่งตามหลัก น้อยแต่มาก เน้นเปิด

พื๊นท่ีให้ดูโล่ง โปร่ง กว้างขวาง มีพื๊นท่ีว่าง ดูเรียบง่าย สบายตา     

ให้ความส าคัญกับพื๊นท่ีและเส้นน าสายตา มีเฟอร์นิเจอร์น้อยช๊ิน

แต่สามารถตอบโจทย์ประโยชน์การใช้สอยได้อย่างครบครัน 

\

10. แบบบ้านสไตล์วินเทจ (Vintage Style) 

สไตล์แบบบ้านท่ีให้บรรยากาศภายในดูย้อนยุคผ่านการตกแต่งด้วย

รายละเอียดต่างๆ และการใช้เฟอร์นิเจอร์เก่า เช่น ตู้ใบเก่า โคมไฟ

เก่า ไปจนถืงการใช้โทนสีท่ีสื่อถืงความเก่าย้อนยุคอย่างโทนสีครีม 

สีแดงอ่อน สีฟ๋าอ่อน และสีเหลืองแก่ ข้อดีของการแต่งบ้านสไตล์นี๊

คือ สามารถตกแต่งได้สะดวก และหลากหลาย เพราะไม่จ าเป็นต้อง

เปล่ียนโครงสร้างบ้าน 
 

11. แบบบ้านสไตล์คอทเทจ (Cottage Style)

สไตล์บ้านแนวคันทรีแถบชานเมืองฝ่ังยุโรปและอังกฤษ การตกแต่ง

เน้นใช้วัสดุเรียบง่าย โชว์ผิวไม้ให้เห็นความงามและเอกลักษณ์ของ

ลวดลายตามธรรมชาติ มักไม่ค่อยดัดแปลงให้มีส่วนเว้าโค้งมากนัก 

บรรยากาศภายในเต็มไปด้วยข้าวของท่ีให้ความรู้สืกเก่าเก็บหรือ

ของมือสอง เช่น พรม เตียงไม้เหล็กดัด  

แบบบ้านท่ีตรงตามต้องการ ย่อมท าให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขกับการ

พักผ่อน การตกแต่ง และการดูแล แต่นอกจากการเลือกแบบบ้านท่ี

ใช่และบ่งบอกความเป็นตัวตนแล้ว การค านืงถืงปัจจัยต่างๆ ท่ี

อ านวยต่อการสร้างบ้านให้สมบูรณ์แบบท่ีสุด เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้

เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นพื๊นท่ีสร้างบ้าน งบประมาณ และขนาดบ้าน 

รวมถืงองค์ประกอบต่างๆ ตามไลฟ์สไตล์ผู้พักอาศัย  
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7
แบบบา้นดีไซนส์วย

ตอบโจทยค์รอบครัวยคุใหม่

PRELUDEสแกน QR code ดูรายละเอียดแบบบ้าน

HSD - 04 ALICE The Fame 326

GRACE 04

FREMTIDEN

FP-25P

RH-MD.2160



Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

สแกน QR code

เพื่อดูคลิปต่างๆ ของ

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

HBA Channel



E-Magazine

เพื่อการสร้างบ้านกับมืออาชีพ

จัดท าโดย

Facebook : www.facebook.com/homebuilderclub

Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

โทร : 0-2570-0153, 0-2940-2744


