
 
 

25 มีนาคม 2563  
 

คนต่างด้าวโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ปี 2562 มูลค่ารวมกว่า 16% ของตลาดรวม 
ชาวจีน เป็นสัญชาติท่ีมีสัดส่วนมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ สูงสุด 55.4% 

 
ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานภาพรวมการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่าง

ด้าว ปี 2562 พบว่า ตลอดปีท่ีผ่านมามีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุของคนต่างด้าวทัว่ประเทศ จ านวน 13,232 หน่วย คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับจ านวนหน่วยห้องชุดท่ีโอนกรรมสิทธ์ิทัง้หมด มีมูลค่า 52,070 ล้านบาท คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 16.4 และมีพืน้ที่ห้องชดุ 521,725 ตารางเมตร คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 12.0 (ดแูผนภมูิประกอบ) 

เมื่อเทียบกับปี 2561 พบว่า คนต่างด้าวมีจ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดลดลงร้อยละ -9.9 มูลค่า
ลดลงร้อยละ -12.0 พืน้ที่ห้องชดุลดลงร้อยละ -13.4 โดยห้องชดุท่ีคนต่างด้าวโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2562 มีมลูค่าเฉลี่ยต่อ
หน่วย 3.94 ล้านบาท และพืน้ที่เฉลี่ยต่อหน่วย 39.4 ตารางเมตร 

 
แผนภูมิแสดงสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าว ปี 2561 - 2562 
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จังหวัดท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสูงสุด 
 จงัหวดัที่คนต่างด้าวซือ้ห้องชุดมากที่สดุ จะอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในจงัหวดัท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
เป็นส่วนใหญ่ ซึง่ชาวจีน เป็นสญัชาติท่ีมีสดัส่วนมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดทั่วประเทศมากท่ีสุดในปี 2562 
โดยมีสดัส่วนถึงร้อยละ 55.4 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้คนต่างด้าวทัง้หมดทั่วประเทศ มีมูลค่า 
52,070 ล้านบาท รองลงมาเป็นรัสเซีย มีสดัสว่นร้อยละ 4.6 สหราชอาณาจกัร มีสดัส่วนร้อยละ 3.1 ญ่ีปุ่ นมีสดัสว่น
ร้อยละ 3.0  และฝร่ังเศส มีสดัสว่นร้อยละ 2 

ในปี 2562 จังหวัดท่ีมีจ านวนหน่วยท่ีคนต่างด้าวโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) 
กรุงเทพฯ จ านวน 5,481 หน่วย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 41.4 ของหน่วยทัง้หมด รองลงมาคือ 2) ชลบุรี จ านวน 
4,740 หน่วย (สดัส่วนร้อยละ 35.8) 3) สมุทรปราการ จ านวน 1,104 หน่วย (สดัส่วนร้อยละ 8.3) 4) เชียงใหม่ 
จ านวน 729 หน่วย (สดัสว่นร้อยละ 5.5) และ 5) ภูเก็ต จ านวน 519 หน่วย (สดัสว่นร้อยละ 3.9) ตามล าดบั 
 เมื่อเทียบกับปี 2561 จังหวัดท่ีมีจ านวนหน่วยท่ีคนต่างด้าวโอนกรรมสิทธ์ิลดลง ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี 
และเชียงใหม่ โดยลดลงร้อยละ -22.6 ร้อยละ -2.1 และ ร้อยละ -37.3 ตามล าดับ ส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ
และภูเก็ต มีจ านวนหน่วยเพิ่มขึน้ร้อยละ 83.4 และร้อยละ 7.5 ตามล าดบั  

จงัหวดัท่ีมีมลูค่าการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าวสงูสดุ 5 อันดบัแรก คือ กรุงเทพฯ  มีมลูค่า 31,628 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.7 ของจ านวนมูลค่าทัง้หมด รองลงมาคือ ชลบุรี มีมูลค่า 12,202 ล้านบาท 
(สดัส่วนร้อยละ 23.4) ภูเก็ต มีมูลค่า 2,596 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 5.0) สมุทรปราการ มีมูลค่า 2,489 ล้าน
บาท (สดัสว่นร้อยละ 4.8) และเชียงใหม่ มีมลูค่า 1,683 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 3.2) ตามล าดบั 

เมื่อเทียบกบัปี 2561 จังหวดัท่ีมีมลูค่าการโอนกรรมสิทธ์ิลดลง ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี และเชียงใหม่ โดย
ลดลงร้อยละ -19.4 ร้อยละ - 0.9 และร้อยละ - 43.9 ตามล าดับ ส่วนในจังหวัดภูเก็ตและสมุทรปราการ มีมูลค่า
การโอนเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.2 และร้อยละ 113.5 ตามล าดบั  

จังหวัดท่ีมีพืน้ท่ีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าวสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ มีพืน้ที่  
224,280 ตารางเมตร คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 43.0 ของจ านวนพืน้ที่ทัง้หมด รองลงมาคือ ชลบุรี มีพืน้ที่ 178,515 
ตารางเมตร (สดัส่วนร้อยละ 34.2) เชียงใหม่ มีพืน้ที่ 33,117 ตารางเมตร (สดัสว่นร้อยละ 6.3) สมุทรปราการ มี
พืน้ที่ 32,900 ตารางเมตร (สัดส่วนร้อยละ 6.3) และ ภูเก็ต มีพืน้ที่ 27,287 ตารางเมตร (สัดส่วนร้อยละ 5.2) 
ตามล าดบั 

เมื่อเทียบกับปี 2561 จังหวัดท่ีมีพืน้ท่ีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าวลดลง ได้แก่ กรุงเทพฯ 
ชลบุรี และเชียงใหม่ โดยลดลงร้อยละ -25.6 ร้อยละ -3.5 และร้อยละ -35.5 ตามล าดับ ส่วนในจังหวัด
สมุทรปราการ และภูเก็ต มีจ านวนพืน้ที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 78.0 และร้อยละ 7.4 ตามล าดบั  
  เมื่อพิจารณาจงัหวดัท่ีมีมลูค่าการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้คนต่างด้าวสงูสดุในปี 2562 จะพบว่า 

▪ กรุงเทพฯ มีมลูค่าการโอนกรรมสิทธ์ิสงูสดุในเขตห้วยขวาง วฒันา คลองเตย พระโขนง และคลองสาน 
ตามล าดบั 

▪ ชลบุรี มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิสูงสุดในอ าเภอบางละมุง สตัหีบ และศรีราชา ตามล าดับ โดยกว่า
ร้อยละ 88.5 จะอยู่ในอ าเภอบางละมงุ  
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▪ ภูเก็ต มีมลูค่าการโอนกรรมสิทธ์ิสงูสดุในอ าเภอถลาง กะทู้  และเมืองภเูก็ต ตามล าดบั  
▪ สมุทรปราการ มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิสูงสุดในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นส่วนใหญ่ โดยมี

สดัสว่นสงูถึงร้อยละ 96.6  
▪ เชียงใหม่ มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิสูงสุดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นส่วนใหญ่ โดยมีสดัส่วนสูงถึง

ร้อยละ 92.0 รองลงมาคือ แม่ริม สดัสว่นร้อยละ 5.0 
ในปี 2562 จีน เป็นสญัชาติท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดมากท่ีสุด ทัง้จ านวนหน่วยมูลค่า และพืน้ท่ีห้อง

ชุด โดยมีการโอนมากถึง 7,506 หน่วย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 56.7 ของห้องชุดท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิโดยคนต่าง
ด้าวทัง้หมด มีมลูค่า 28,860 ล้านบาท (ร้อยละ 55.4) และพืน้ที่ห้องชดุ 254,546 ตารางเมตร (ร้อยละ 48.8) 

สญัชาติท่ีมีการรับโอนกรรมสิทธ์ิมากท่ีสุดรองลงมา ได้แก่ รัสเซีย สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส และ

ญ่ีปุ่ น ตามล าดบั 
 
พืน้ท่ีเฉลี่ยต่อหน่วย 

ในกลุ่มสญัชาติท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดมากท่ีสุด 5 อันดับแรกในปี 2562 ได้แก่ จีน รัสเซีย สหราช
อาณาจักร ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่ น พบว่า สหราชอาณาจักร มีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดขนาดพืน้ท่ีเฉลี่ยต่อหน่วย
ใหญ่ที่สดุ 51.1 ตารางเมตร สว่นจีนมีขนาดพืน้ที่เฉลี่ยต่อหน่วยต ่าสดุคือ 33.9 ตารางเมตร  

มูลค่าเฉล่ียต่อหน่วย 
ญ่ีปุ่ นมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดในราคาเฉลี่ยต่อหน่วยสูงสุดคือ 4.2 ล้านบาท ในขณะที่รัสเซียมีราคา

เฉลี่ยต่อหน่วยต ่าสดุคือ 3.0 ล้านบาท  
 
มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดแยกรายจังหวัด 

เมื่อพิจารณาสัญชาติท่ีมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุสงูสดุ แยกตามจงัหวดั ในปี 2562 พบว่า 
▪ กรุงเทพฯ  ชาวจีนเป็นสญัชาติท่ีโอนกรรมสิทธ์ิมากท่ีสดุ จ านวน 19,784 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อย

ละ 62.6 ของมลูค่าการโอนในจงัหวดั แต่มลูค่าลดลงจากปี 2561 ร้อยละ - 5.0 รองลงมาเป็น มาเลเซีย สิงคโปร์ 

ญ่ีปุ่ น และไต้หวันซึ่ง 4 สญัชาตินีม้ีสดัส่วนการโอนรวมกนัเพียงร้อยละ 11.6 และมีเพียงมาเลเซียที่มีมูลค่าการ
โอนเพิ่มขึน้จากปี 2561 แต่อีก 3 สญัชาติมีมลูค่าการโอนลดลง  

▪ ชลบุรี  ชาวจีน ยังเป็นสัญชาติท่ีมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดมากท่ีสุดถึง 5,255 ล้านบาท 
(สดัส่วนร้อยละ 43.1) เพิ่มขึน้จากปี 2561 ร้อยละ 5.0 รองลงมาคือ  รัสเซีย สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส และ

ญ่ีปุ่ น โดย 4 สัญชาตินีม้ีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 25.2 และรัสเซียเป็นสัญชาติเดียวที่มีมูลค่าการโอนลดลงจากปี 
2561 

▪ ภูเก็ต  รัสเซียเป็นสญัชาติท่ีมีมลูค่าการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดมากท่ีสดุ 831 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 
32.0) เพิ่มขึน้จากปี 2561 ร้อยละ 27.7 รองลงมาคือ จีน สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา ซึ่ง 4 
สญัชาตินีม้ีสดัส่วนรวมกันร้อยละ 30.3 โดยสหรัฐอเมริกาเป็นสญัชาติเดียวที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
เพิ่มขึน้จากปี 2561  
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▪ สมุทรปราการ ชาวจีนมากที่สดุ จ านวน 1,980 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 79.6) เพิ่มขึน้จากปี 2561 
ร้อยละ 130.4 รองลงมาเป็น ฮ่องกง ญ่ีปุ่ น ไต้หวัน และสหราชอาณาจักร ซึ่งทัง้ 4 สญัชาติ มีสดัส่วนรวมกัน
เพียงร้อยละ 14.0 โดยทัง้ 4 สญัชาติมีมลูค่าการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุเพิ่มขึน้จากปี 2561  

▪ เชียงใหม่ชาวจีน เป็นสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนมากที่สุด 1,111 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 66 .0) 
ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ - 46.4 รองลงมาเป็น เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ทัง้ 4 สัญชาติ มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 17.9 โดยฝร่ังเศส เป็นสัญชาติเดียวท่ีมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด
เพิ่มขึน้จากปี 2561 
 ในปี 2562 จ านวนหน่วยห้องชุดที่โอนกรรมสิทธ์ิให้คนต่างด้าวมากท่ีสุด จะอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00
ล้านบาท มีจ านวน 3,657 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.6 ของจ านวนหน่วยที่โอนทัง้หมด 13,232 หน่วย 
โดยเพิ่มขึน้จากปี 2561 ร้อยละ 20.8 ซึง่เป็นระดบัราคาเดียวที่มีการปรับตวัเพิ่มขึน้ ส่วนในระดบัราคาอื่น ๆ มีการ
ปรับตัวลดลงทัง้หมด ระดับราคาที่มีจ านวนหน่วยโอนรองลงมาคือ 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีจ านวน 3,162 หน่วย 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 23.9 ส่วนระดบัราคาที่มีจ านวนหน่วยน้อยที่สดุคือ 7.51 – 10.00 ล้านบาท มีจ านวน 499 
หน่วย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.8 
 มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้คนต่างด้าว ในปี 2562 มีสดัส่วนสูงสุดอยู่ในระดับราคา มากกว่า 10 
ล้านบาท โดยมีมูลค่า 13,424 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.8 ของมูลค่าที่โอนทัง้หมด 52,070 ล้านบาท 
รองลงมาคือระดบัราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีมลูค่า 12,128 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 23.3 ส่วนระดบั
ราคาที่มีสดัส่วนมลูค่าน้อยที่สดุคือไม่เกิน1 ล้านบาท มีมูลค่า 701 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.3 ทัง้นี  ้ใน
ทุกระดับราคามีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ยกเว้นระดับราคา 2.01 – 3.00ล้านบาท ที่มีการปรับตัว
เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.2 
แผนภูมิแสดงการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าว ปี 2561 – 2562 แสดงจ านวนหน่วย แยกตามระดับราคา 

1,073 (8.1%) YoY = -24.0%

1,118 (8.4%) YoY = -44.3%

1,767 (13.4%) YoY = -1.7%

3,657 (27.6%) YoY = 20.8%

3,162 (23.9%) YoY = -2.5%

1,287 (9.7%) YoY = -27.7%

499 (3.8%) YoY = -26.0%

669 (5.1%) YoY = -11.0%

1,412 (9.6%)

2,008 (13.7%)

1,798 (12.2%)

3,027 (20.6%)

3,242 (22.1%)

1,781 (12.1%)

674 (4.6%)

752 (5.1%)

             

               

               

               

               

               

                

              

              

                        
      2                   YoY = -9.9%)
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ข้อความจ ากัดความรับผิดชอบ 

ข้อมลูสถิติ ข้อเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบบันี ้ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ได้รับมาจากแหลง่ข้อมลูที่เชื่อถือ
ได้หรือจากการประมวลผลที่เชื่อถือได้ ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ได้ตรวจสอบจนมัน่ใจในระดบัหนึ่งแล้ว แต่ศนูย์
ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถยืนยนัความถกูต้องหรือความเป็นจริง และไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้ไม่ว่าในกรณีใดๆ จากการใช้ข้อมลู ผู้น าข้อมลูไปใช้พงึใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 
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