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   30 ธันวาคม 2564 

 
รายงานสถานการณก์ารโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ ไตรมาส 3 ปี 2564 

COVID-19 ท าค่าเฉล่ียจ านวนหน่วยโอนลดลงร้อยละ -37.5 มูลค่าลดลงถึงร้อยละ -28.5 
 
 

ศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์รวบรวมสถิติการถือครองกรรมสิทธิ์หอ้งชุดของคน
ต่างชาติในภาพรวมทั้งประเทศ ผ่านสถิติการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยในช่วงปี 2561 ถึงปัจจุบัน พบว่า มียอดการ
โอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุด 3 ปีสะสมรวม 1,408,431 ตร.ม. แต่เมื่อเขา้สู่ไตรมาส 1 - 3 ปี 2564  ภาพรวมสถานการณ์
การโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติทั่วประเทศยังคงลดลงอย่างต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 3 

ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 หอ้งชุดราคาไม่เกิน 3.00 ลา้นบาท ยังคงเป็นที่นิยมของคนต่างชาติ โดยมีการ
โอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดทั่วประเทศใหช้าวจีนสูงสุดอันดับ 1 คิดเป็นมูลค่า 17,800 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 59.9 ของการ
โอนกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบจ านวนหน่วยท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์พบว่าอัตราเฉลี่ยในช่วง
ที่มีการระบาดของ COVID-19 กับค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนมีการระบาด จ านวนหน่วยโอนเฉลี่ยลดลงรอ้ยละ -37.5 
ค่าเฉลี่ยมูลค่าลดลงถึงรอ้ยละ -28.5 

 
จ านวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่ห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ให้คนต่างชาติ 

ดร.ว ิช ัย  ว ิร ตักพ ันธ ์ ผู ต้รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห  ์และรกัษาการผู อ้  านวยการศ ูนยข์อ้ม ูล
อสังหาริมทรพัยก์ล่าวว่า ภาพรวมสถานการณก์ารโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติทั่วประเทศในไตรมาส 3 ปี 
2564 ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 นบัตัง้แต่ไตรมาส 1 ปี 2564 ทัง้จ านวนหน่วย จ านวนมลูค่า และจ านวน
พืน้ที่ เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ที่ยงัไม่คลี่คลาย  

ในไตรมาส 3 ปี 2564 ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของสายพันธ์ DELTA ท าใหม้ีตัวเลขผูติ้ดเชือ้
รายวนัเพิ่มสงูขึน้เป็นหลกัหมื่นคน ภาครฐัจึงมีการยกระดบัมาตรการจ ากดัการเดินทางทั่วประเทศอย่างเขม้งวด รวมไปถึง
การล็อคดาวนใ์นพืน้ท่ีสีแดงเขม้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ท าใหจ้ านวนการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดของคนต่างชาติหด
ตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 3 ปี 2564 มีจ านวนหน่วยทัง้หมด 1,755 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -13.1 จากไตรมาสก่อน
หนา้ (QoQ) และลดลงรอ้ยละ -6.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ (YoY)  

ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบจ านวนหน่วยท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์เฉลี่ยในช่วงท่ีมีการระบาดของ COVID-19 (ปี 2563-
2564) จ านวน 2,059 หน่วย/ไตรมาส กบัค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนมีการระบาด (ปี 2561-2562)  3,296 หน่วย/ไตรมาส พบว่า
จ านวนหน่วยโอนเฉลี่ยช่วงที่มีการระบาดลดลงรอ้ยละ -37.5 (ดแูผนภมูิที่ 1 และ 2)  
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ส าหรบัมลูค่าการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติในไตรมาส 3 ปี 2564 ทั่วประเทศ พบว่ามีมลูค่ารวมทัง้สิน้ 

9,265 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -2.8 จากไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ)  และลดลงรอ้ยละ -1.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 
(YoY) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจ านวนหน่วย (ดูแผนภูมิที่ 3 และ 4) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในช่วงที่มีการ
ระบาดของ COVID-19 (ปี 2563-2564) มูลค่า 9,637 ลา้นบาท/ไตรมาส กับค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนการระบาด (ปี 2561-
2562) มลูค่า 13,483 ลา้นบาท/ไตรมาส พบว่าค่าเฉลี่ยในช่วงการแพรร่ะบาดลดลงถึงรอ้ยละ -28.5 

 
แผนภูมิที ่1 จ านวนหน่วยโอนกรรมสิทธิห์้องชุดใหค้นต่างชาติ ทั่วประเทศ 

 
                ที่มา : กรมที่ดิน                               รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

แผนภูมิที ่2 อตัราขยายตวัของจ านวนหน่วยโอนกรรมสทิธิห์้องชุดให้คนต่างชาติ ทั่วประเทศ 

 
                 ที่มา : กรมที่ดิน          รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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แผนภูมิที ่3 จ านวนมูลค่าการโอนกรรมสิทธิห์้องชุดให้คนตา่งชาติ ทั่วประเทศ (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
              ที่มา : กรมที่ดิน         รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
แผนภูมิที ่4 อตัราขยายตวัของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิห์้องชุดใหค้นต่างชาติ ทั่วประเทศ 

 
     ที่มา : กรมที่ดิน           รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
พืน้ท่ีการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติในไตรมาส 3 ปี 2564 มีจ านวน 79,233 ตารางเมตร ลดลงรอ้ยละ -

7.6 จากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)  แต่เพิ่มขึน้เล็กน้อยรอ้ยละ 0.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY)  และเมื่อ

เปรียบเทียบกบัค่าเฉลี่ยในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 (ปี 2563-2564) ซึ่งมีพืน้ที่ 86,365 ตารางเมตร/ไตรมาส กบั

ค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนการระบาด (ปี 2561-2562) ซึ่งมีพืน้ที่ 133,394 ตารางเมตร/ไตรมาส พบว่าในช่วงที่มีการแพรร่ะบาด

มีพืน้ที่ลดลงถึงรอ้ยละ -35.3  
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แผนภูมิที ่5 จ านวนพืน้ทีก่ารโอนกรรมสิทธิห์้องชุดให้คนต่างชาติ ทั่วประเทศ (หน่วย : ตารางเมตร) 

 
      ที่มา : กรมที่ดิน         รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

สัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติเปรียบเทียบกับการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดท่ัวประเทศ 

จ านวนหน่วยท่ีโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติเมื่อเทียบกับจ านวนหน่วยท่ีโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดทัง้หมดทั่ว
ประเทศในไตรมาส 3 ปี 2564 มีสดัส่วนรอ้ยละ 9.3 ในขณะที่มูลค่าหอ้งชุด มีสดัส่วนรอ้ยละ 16.7 และพืน้ที่หอ้งชุด มี
สดัส่วนรอ้ยละ 12.0  

 

ระดับราคาห้องชุดทีเ่ป็นทีนิ่ยมของคนต่างชาติ 

 ในไตรมาส 3 ปี 2564 มีจ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติมากท่ีสดุในช่วงระดบัราคา ไม่เกิน 

3.00 ลา้นบาท มีจ านวน 792 หน่วย คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 45.1 ของหน่วยทัง้หมดจ านวน 1,755 หน่วย รองลงมาคือ 

ระดับราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาท มีจ านวน 454 หน่วย (รอ้ยละ 25.9) ระดับราคา 5.01 – 7.50 ลา้นบาท มีจ านวน 277 

หน่วย (รอ้ยละ 15.8) ระดบัราคามากกว่า 10.00 ลา้นบาทขึน้ไป มีจ านวน 130 หน่วย (รอ้ยละ 7.4) และระดบัราคา 7.51 

- 10.00 ลา้นบาท มีจ านวนนอ้ยที่สดุ คือ 102 หน่วย (รอ้ยละ 5.8) ตามล าดบั ซึ่งเมื่อพิจารณายอ้นหลงัไปจนถึงปี 2561 

พบว่ามีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยหอ้งชุดราคาไม่เกิน 3.00 ลา้นบาท ยังคงเป็นที่นิยมของคนต่างชาติเป็นส่วน

ใหญ่ (ดแูผนภมูิที่ 6) 
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แผนภูมิที ่6 สดัส่วนจ านวนหน่วยโอนกรรมสิทธิห์้องชุดใหค้นต่างชาติ ทั่วประเทศ แยกตามระดับราคา 

 
     ที่มา : กรมที่ดิน             รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
ในไตรมาส 3 ปี 2564 มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติมากท่ีสุดในระดับราคามากกว่า 10.00 

ลา้นบาท จ านวน 3,445 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 37.2 รองลงมาคือ ระดับราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาท มีมูลค่า 

1,862 ลา้นบาท (รอ้ยละ 20.1) ระดบัราคา 5.01 – 7.50 ลา้นบาท มีมลูค่า 1,651 ลา้นบาท (รอ้ยละ 17.8) ระดบัราคาไม่

เกิน 3.00 ลา้นบาท มีมลูค่า 1,439 ลา้นบาท (รอ้ยละ 15.5) และระดบัราคา 7.51 – 10.00 ลา้นบาท มีมลูค่านอ้ยที่สดุ คือ 

868 ลา้นบาท (รอ้ยละ 9.4) ตามล าดบั (ดแูผนภมูิที่ 7) 

 

 

 

 

 

1,882 (60.4%)

1,777 (52.3%)

1,628 (50.7%)

1,925 (50.1%)

2,076 (57.3%)

1,847 (61.8%)

1,623 (56.9%)

1,735 (52.0%)

1,524 (57.6%)

575 (49.5%)

922 (48.9%)

1,275 (49.2%)

1,239 (52.7%)

985 (48.8%)

792 (45.1%)

656 (21.1%)

830 (24.4%)

734 (22.9%)

923 (24.0%)

877 (24.2%)

633 (21.2%)

737 (25.9%)

865 (25.9%)

641 (24.2%)

282 (24.3%)

421 (22.3%)

492 (19.0%)

505 (21.5%)

422 (20.9%)

454 (25.9%)

326 (10.5%)

440 (13.0%)

499 (15.5%)

542 (14.1%)

372 (10.3%)

264 (8.8%)

234 (8.2%)

402 (12.1%)

263 (9.9%)

156 (13.4%)

282 (15.0%)

372 (14.3%)

317 (13.5%)

320 (15.8%)

277 (15.8%)

114 
(3.7%)

164 
(4.8%)

158 
(4.9%)

226 
(5.9%)

136 
(3.8%)

106 
(3.5%)

105 
(3.7%)

141 
(4.2%)

78 
(2.9%)

61 
(5.2%)

122 
(6.5%)

198 (7.6%)

138 
(5.9%)

148 
(7.3%)

102 
(5.8%)

137 
(4.4%)

186 
(5.5%)

192 
(6.0%)

229 
(6.0%)

164 
(4.5%)

137 
(4.6%)

151 
(5.3%)

193 
(5.8%)

140 
(5.3%)

88 (7.6%)

138 (7.3%)

257 (9.9%)

151 
(6.4%)

145 
(7.2%)

130 
(7.4%)

3,115 (100.0%)

3,397 (100.0%)

3,211 (100.0%)

3,845 (100.0%)

3,625 (100.0%)

2,987 (100.0%)

2,850 (100.0%)

3,336 (100.0%)

2,646 (100.0%)

1,162 (100.0%)

1,885 (100.0%)

2,594 (100.0%)

2,350 (100.0%)

2,020 (100.0%)

1,755 (100.0%)

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3
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แผนภูมิที ่7 สดัส่วนมูลค่าการโอนกรรมสิทธิห์้องชุดให้คนตา่งชาติ ทั่วประเทศ แยกตามระดับราคา 

 
     ที่มา : กรมที่ดิน            รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

สัญชาติคนต่างชาติทีรั่บโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 

 ชาวจีน เป็นสญัชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดมากท่ีสดุทั่วประเทศ โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มี
การโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหช้าวจีนไปแลว้ทัง้หมด 3,760 หน่วย คิดเป็นสดัส่วนที่สูงถึงรอ้ยละ 61.4 ของหน่วยทัง้หมด 
โดยมี 4 สญัชาติท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์อันดับรองลงมา ไดแ้ก่ รสัเซีย จ านวน 228 หน่วย (สดัส่วนรอ้ยละ 3.7) ถัดมาคือ 
สหรฐัอเมริกา จ านวน 197 หน่วย (สดัส่วนรอ้ยละ 3.2) สหราชอาณาจกัร จ านวน 194 หน่วย (สดัส่วนรอ้ยละ 3.2) และ
ฝรั่งเศส จ านวน 172 หน่วย (สดัสว่นรอ้ยละ 2.8) ตามล าดบั  

หากพิจารณายอ้นหลงัไปจนถึงปี 2561 จะพบว่า ชาวจีน ยงัคงเป็นสญัชาติที่นิยมซือ้หอ้งชุดในประเทศไทยเป็น
สว่นใหญ่ โดยมีสดัสว่นในแต่ละปีสงูกว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทัง้หมด และล าดบัรองลงมาสว่นใหญ่เป็นชาวยุโรป โดยมี
สดัส่วนไม่ถึงรอ้ยละ 7 โดยสญัชาติที่นิยมเขา้มาซือ้หอ้งชุดในประเทศไทยตัง้แต่ ปี 2561 จนถึง 9 เดือนแรกของปี 
2564 ที่มีจ านวนหน่วยสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส  และ สหรัฐอเมริกา 
ตามล าดบั (ดแูผนภมูิที่ 8) 

3,248 (28.1%)

3,180 (21.2%)

2,906 (20.9%)

3,650 (21.7%)

3,969 (28.0%)

3,557 (32.0%)

2,958 (26.2%)

3,456 (24.6%)

2,880 (27.3%)

1,036 (20.4%)

1,477 (15.7%)

2,112 (16.6%)

2,261 (20.7%)

1,751 (18.4%)

1,439 (15.5%)

2,519 (21.8%)

3,238 (21.6%)

2,845 (20.5%)

3,580 (21.3%)

3,369 (23.8%)

2,440 (22.0%)

2,775 (24.6%)

3,335 (23.8%)

2,440 (23.2%)

1,082 (21.3%)

1,653 (17.6%)

1,940 (15.2%)

1,921 (17.6%)

1,656 (17.4%)

1,862 (20.1%)

1,955 (16.9%)

2,683 (17.9%)

3,089 (22.3%)

3,340 (19.8%)

2,266 (16.0%)

1,599 (14.4%)

1,431 (12.7%)

2,428 (17.3%)

1,609 (15.3%)

954 (18.8%)

1,735 (18.5%)

2,269 (17.8%)

1,984 (18.2%)

2,003 (21.0%)

1,651 (17.8%)

980 (8.5%)

1,398 (9.3%)

1,348 (9.7%)

1,909 (11.3%)

1,182 (8.3%)

914 (8.2%)

920 (8.2%)

1,214 (8.6%)

675 (6.4%)

521 (10.3%)

1,056 (11.3%)

1,721 (13.5%)

1,159 (10.6%)

1,242 (13.0%)

868 (9.4%)

2,856 (24.7%)

4,484 (29.9%)

3,688 (26.6%)

4,355 (25.9%)

3,394 (23.9%)

2,599 (23.4%)

3,199 (28.4%)

3,606 (25.7%)

2,928 (27.8%)

1,480 (29.2%)

3,461 (36.9%)

4,709 (36.9%)

3,597 (32.9%)

2,883 (30.2%)

3,445 (37.2%)

11,558 (100.0%)

14,983 (100.0%)

13,876 (100.0%)

16,834 (100.0%)

14,181 (100.0%)

11,108 (100.0%)

11,283 (100.0%)

14,038 (100.0%)

10,532 (100.0%)

5,073 (100.0%)

9,381 (100.0%)

12,751 (100.0%)

10,922 (100.0%)

9,534 (100.0%)

9,265 (100.0%)

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3
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แผนภูมิที ่8 หน่วยโอนกรรมสทิธิห์้องชุดให้คนต่างชาติ ทั่วประเทศ  เรียงตามสัญชาติสูงสุด 10 อันดับ 

 
      ที่มา : กรมที่ดิน       รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 มีการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดทั่วประเทศใหช้าวจีน เป็นมูลค่าสูงสุด จ านวน 17,800 

ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนที่สงูถึงรอ้ยละ 59.9 ของมลูค่าทัง้หมด ส่วน 4 สญัชาติที่มีมลูค่าการโอนรองลงมาคือ วานูอาตู 
จ านวน 1,011 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 3.4) ถดัมาคือ สหรฐัอเมรกิา จ านวน 864 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 2.9) สหราช
อาณาจักร จ านวน 732 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 2.5) และฝรั่งเศส จ านวน 711 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 2.4) 
ตามล าดบั เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ชาววานูอาต ูมีมลูค่ารบัโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดสะสมใน 9 เดือนแรกของปี 2564 สงูสดุเป็น
ล าดบัที่ 2 แต่มีจ านวนหน่วยสะสมเพียง 23 หน่วย ซึ่งคิดเป็นมลูค่าหอ้งชดุเฉลี่ยต่อหน่วยสงูถึง 44 ลา้นบาท  
 

7,916 (58.3%)

826 (6.1%)

461 (3.4%)

431 (3.2%)

385 (2.8%)

325 (2.4%)

308 (2.3%)

293 (2.2%)

260 (1.9%)

251 (1.8%)

2,112 (15.6%)

จีน

รสัเซีย

สหราชอาณาจกัร

ฝรั่งเศส

สิงคโปร์

ไตห้วนั

สหรฐัอเมรกิา

ญ่ีปุ่ น

ออสเตรเลีย

เยอรมนั

อ่ืน  

ปี     
7,626

(59.6%)
795 (6.2%)

402 (3.1%)

390 (3.0%)

377 (2.9%)

284 (2.2%)

277 (2.2%)

233 (1.8%)

204 (1.6%)

198 (1.5%)

2,012 (15.7%)

จีน

รสัเซีย

ฝรั่งเศส

สหราชอาณาจกัร

ญ่ีปุ่ น

สหรฐัอเมรกิา

เยอรมนั

ไตห้วนั

ออสเตรเลีย

สิงคโปร์

อ่ืน  

ปี    2

5,254
(63.4%)

386 (4.7%)

277 (3.3%)

262 (3.2%)

210 (2.5%)

184 (2.2%)

165 (2.0%)

155 (1.9%)

149 (1.8%)

106 (1.3%)

1,139 (13.7%)

จีน

รสัเซีย

ฝรั่งเศส

สหราชอาณาจกัร

เยอรมนั

สหรฐัอเมรกิา

ไตห้วนั

ญ่ีปุ่ น

สิงคโปร์

ออสเตรเลีย

อ่ืน  

ปี    3
3,760

(61.4%)
228 (3.7%)

197 (3.2%)

194 (3.2%)

172 (2.8%)

155 (2.5%)

124 (2.0%)

124 (2.0%)

100 (1.6%)

99 (1.6%)

972 (15.9%)

จีน

รสัเซีย

สหรฐัอเมรกิา

สหราชอาณาจกัร

ฝรั่งเศส

เยอรมนั

สิงคโปร์

ไตห้วนั

ออสเตรเลีย

ญ่ีปุ่ น

อ่ืน  

ปี     (9M)
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ขนาดและราคาห้องชุดเฉล่ีย 

หอ้งชดุท่ีชาวต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 โดยเฉลี่ยมีขนาด 43 ตารางเมตร มลูค่าเฉลี่ย 4.9 

ลา้นบาท/หน่วย หรือประมาณตารางเมตรละ 114,000 บาท สหรฐัอเมริกาเป็นสญัชาติที่โอนหอ้งชุดขนาดใหญ่สดุเฉลี่ย 

54.8 ตารางเมตร และสิงคโปรเ์ป็นสญัชาติที่โอนหอ้งชุดมลูค่าต่อหน่วยสงูสดุ เฉลี่ย 5.1 ลา้นบาทต่อหน่วย (ดตูารางที่ 1) 

ทัง้นี ้แมป้ระเทศวานูอาตจูะมีมลูค่าการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดเฉลี่ยสงูถึง 44 ลา้นบาท แต่ดว้ยจ านวนหน่วยซึ่งมีเพียง 23 

หน่วย จึงไม่อยู่ใน 10 ประเทศท่ีมีหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์สงูสดุ 

 
ตารางที ่1 ขนาดและมูลคา่ห้องชุดเฉลีย่ตอ่หน่วยของสัญชาตทิีมี่จ านวนหน่วยโอนกรรมสทิธิท์ั่วประเทศสูงสุด 10 ล าดบั  

ใน 9 เดอืนแรกของปี 2564 (มกราคม - กนัยายน) 

 
      ที่มา : กรมที่ดิน             รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
จังหวัดทีม่ีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติสูงสุด 

 ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 จงัหวดัท่ีมีจ านวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติสะสมมากท่ีสดุ 5 อนัดบั

แรก ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ ชลบรุี ภเูก็ต เชียงใหม่ และประจวบคีรีขนัธ ์ซึ่งสว่นใหญ่จะกระจุกตวัอยู่ใน 2 จงัหวดัแรก คือ กรุงเทพฯ 

มีจ านวน 3,246 หน่วย (สดัส่วนรอ้ยละ 53.0) และชลบุรี จ านวน 1,738 หน่วย (สดัส่วนรอ้ยละ 28.4) ตามล าดบั โดยทัง้ 

2 จงัหวดัมีสดัสว่นรวมกนัสงูถึงรอ้ยละ 81.4 ของทั่วประเทศ (ดแูผนภมูิที่ 9) 

 

 

 

ล ำดบั สัญชำติ หน่วย
มูลค่ำ

(ล้ำนบำท)

พืน้ที่

(ตำรำงเมตร)

มูลค่ำเฉล่ียตอ่หน่วย

 (ล้ำนบำท)

พืน้ทีเ่ฉล่ียตอ่หน่วย

(ตำรำงเมตร)

1 จีน 3,760 17,800 138,218 4.7 36.8

2 รสัเซีย 228 694 8,890 3.0 39.0

3 สหรฐัอเมรกิา 197 864 10,798 4.4 54.8

4 สหราชอาณาจกัร 194 732 9,839 3.8 50.7

5 ฝรั่งเศส 172 711 8,225 4.1 47.8

6 เยอรมนั 155 602 8,251 3.9 53.2

7 สงิคโปร์ 124 632 5,206 5.1 42.0

8 ไตห้วนั 124 542 5,212 4.4 42.0

9 ออสเตรเลยี 100 407 5,277 4.1 52.8

10 ญ่ีปุ่ น 99 437 4,123 4.4 41.6

6,125 29,722 263,272 4.9 43.0รวมทุกสัญชำติ
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แผนภูมิที ่9 หน่วยโอนกรรมสทิธิห์้องชุดให้คนต่างชาติ ทั่วประเทศ เรียงตามจังหวดัสูงสุด 5 อันดับ 

 
 

      ที่มา : กรมที่ดิน             รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 

 จังหวัดท่ีมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 ไดแ้ก่ 

กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ และนนทบุรี โดยใน 2 จังหวัดแรก คือ กรุงเทพฯ มีมูลค่า 21,764 ลา้นบาท (สดัส่วน

รอ้ยละ 73.2) และชลบุรี มีมูลค่า 4,137 ลา้นบาท (สัดส่วนรอ้ยละ 13.9) ตามล าดับ ซึ่งทั้ง 2 จังหวัด มีสัดส่วนมูลค่า

รวมกนัสงูถึงรอ้ยละ 87.1 ของทัง้ประเทศ  

------------------------------------ 
ค าสงวนลขิสิทธิ ์

การน าขอ้มลูที่ปรากฏในรายงานฉบบันีไ้ปใชง้าน หรือเผยแพรต่่อ ไม่ว่าแต่เพียงบางส่วนหรือทัง้หมด  
กรุณาอา้งอิง “ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย”์ เป็นแหล่งที่มาของขอ้มลูดว้ย 

 
ข้อความจ ากดัความรับผิดชอบ 

ขอ้มลูสถิติ ขอ้เขยีนใด   ที่ปรากฏในรายงานฉบบันี ้ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยไ์ดร้บัมาจากแหล่งขอ้มลูที่เชื่อถือไดห้รือจากการ
ประมวลผลที่เชื่อถือได ้ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยไ์ดต้รวจสอบจนมั่นใจในระดบัหนึ่งแลว้ แต่ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยไ์ม่สามารถยืนยนั
ความถกูตอ้งหรือความเป็นจรงิ และไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ไมว่่าในกรณีใด   จากการใชข้อ้มลู ผูน้  าขอ้มลูไปใชพ้ึงใช้

วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ ์เบอรโ์ทรศัพท ์0 2645 9675 
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ปี    4 (9M)
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