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  28 มีนาคม 2565 
   

สถานการณก์ารโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติผ่านจุดต ่าสุด ปี 2564 
สัญชาติจีนโอนกรรมสิทธิ์มากทีสุ่ดมูลค่าถึง 2.29 หมื่นล้านบาท  

 
 สถานการณก์ารโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดของคนต่างชาติไดผ้่านพน้จุดต ่าสดุในไตรมาส 3 ปี 2564 มาแลว้ แต่ในไตร

มาส 4 ปี 2564 ยงัคงชะลอตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหนา้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์

ใหม่ สายพันธุ์ Omicron ซึ่งส่งผลใหร้ฐับาลจีน ซึ่งเป็นสญัชาติที่เป็นก าลังซือ้หลักของตลาดหอ้งชุดในประเทศไทยในช่วง

หลายปีที่ผ่านมา มีการจ ากดัการออกหนงัสือเดินทาง โดยจะออกใหก้บัผูท้ี่มีความจ าเป็นที่ตอ้งเดินทางไปต่างประเทศ ดว้ย

วตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา การท างาน และการท าธุรกิจ เท่านัน้ และจะระงบัการออกหนงัสือเดินทาง ส าหรบัการเดินทาง

ที่ไม่มีความจ าเป็น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดในต่างประเทศ ยังคงรุนแรง และการเดินทางข้าม

พรมแดน ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงสงู เนื่องจาก รฐับาลจีนยงัคงยึดมั่นในแนวทาง “ผูติ้ดเชือ้โควิด-19 เป็นศนูย”์ ส่งผลใหม้ีการ

ด าเนินมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดโรคโควิด-19 ที่เขม้งวดต่อไป 

 

1. จ านวนหน่วย มูลค่า และพืน้ทีห้่องชุดทีโ่อนกรรมสิทธิ์ให้คนต่างชาติ 

ภาพรวมสถานการณก์ารโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติ ทั่วประเทศ ในไตรมาส 4 ปี 2564 มีจ านวน 

2,073 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -20.1 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน (YoY) แต่มีจ านวนหน่วยสงูกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วง COVID-

19  (ปี 2563 – 2564) ที่มีจ านวน 2,061 หน่วย/ไตรมาส (ดูแผนภูมิที่ 1 - 2) โดยมีมูลค่าการโอนหอ้งชุดรวม 9,888 ลา้น

บาท ลดลงรอ้ยละ -22.5 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน (YoY) แต่ทัง้นี ้มูลค่าการโอนในไตรมาสนี ้ยงัคงสงูกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี 

ในช่วง COVID-19 ที่มีมลูค่า 9,668 ลา้นบาท/ไตรมาส  

ดา้นพืน้ท่ีหอ้งชุดท่ีคนต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาสนี ้รวม 92,043 ตารางเมตร ลดลงรอ้ยละ -12.8 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน (YoY) พืน้ที่หอ้งชุดที่โอนในไตรมาสนี ้สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วง COVID-19 ที่มีพืน้ที่ 87,075 ตาราง

เมตร/ไตรมาส  

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูล

อสังหาริมทรัพย ์กล่าวถึงทิศทางความเปลี่ยนแปลงของการโอนกรรมการห้องชุดของคนต่างชาติว่า จากจ านวนหน่วย 

มูลค่า และพืน้ท่ีการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดของคนต่างชาติในไตรมาส 4 ปี 2564 ที่มีจ านวนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วง 

COVID-19 รวมทัง้เมื่อเปรียบเทียบกับขอ้มูลของไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ)  พบว่า มีการขยายตัวเพิ่มขึน้ทัง้จ านวน

หน่วย มูลค่า และพืน้ที่การโอนกรรมสิทธิ์ แสดงใหเ้ห็นว่า สถานการณก์ารโอนหอ้งชุดของคนต่างชาติ ไดผ้่านพน้จุด

ต ่าสุดในไตรมาส 3 ปี 2564 มาแลว้ 
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ภาพรวมในปี 2564 ทัง้ปี การโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติ ทั่วประเทศ มีทิศทางและแนวโนม้ท่ีขยายตัว

เพิ่มขึน้จากปี 2563 หลงัจากชะลอตัวมาตัง้แต่ปี 2562 แมว้่าจะมีจ านวน 8,198 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -1.1 เมื่อเทียบกบัปี 

2563 (YoY) แต่เป็นการชะลอตวัที่มีอตัราที่ลดลง โดยมีมลูค่าการโอน รวม 39,610 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.0 และมีพืน้ที่

หอ้งชดุที่โอนทัง้หมด รวม 355,315 ตารางเมตร เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.1 เมื่อเทียบกบัปี 2563 (YoY) (ดแูผนภมูิที่ 7) 

 

แผนภูมิที ่7 การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติและอัตราขยายตัว YoY ท่ัวประเทศ ปี 2561 - 2564 

 
ที่มา : กรมที่ดิน                                                  รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

2. สัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติ 

จ านวนหน่วยท่ีโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติในไตรมาส 4 ปี 2564 มีสดัส่วนรอ้ยละ 7.7 ในขณะที่เป็นการ

โอนใหค้นไทยรอ้ยละ 92.3 จ านวนหน่วยโอนใหค้นต่างชาติมีสดัส่วนเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีสดัส่วน

รอ้ยละ 6.6 ในขณะที่มลูค่าหอ้งชุด มีสดัส่วนรอ้ยละ 13.7 เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีสดัส่วน

รอ้ยละ 13.3 สว่นพืน้ที่หอ้งชดุ มีสดัสว่นรอ้ยละ 9.8 เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีสดัสว่นรอ้ยละ 8.2  

 

 ในปี 2564 ทัง้ปี การโอนหอ้งชุดใหช้าวต่างชาติในดา้นจ านวนหน่วยมีสดัสว่นรอ้ยละ 9.1 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้

ซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ 6.8 ในขณะที่มลูค่ามีสดัส่วนรอ้ยละ 15.6 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้ซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ  12.1  และพืน้ที่

หอ้งชุดมีสดัส่วนรอ้ยละ 11.3 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้ซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ 8.4 (ดแูผนภูมิที่ 11) 
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แผนภูมิที ่11 สัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติ ท่ัวประเทศ ปี 2561 - 2564 

 
ที่มา : กรมที่ดิน                  รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
3. เปรียบเทยีบสัดส่วนห้องชุดใหม่และห้องชุดมือสอง 

ในไตรมาส 4 ปี 2564 คนต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดมือสองเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 30.1 หรือคิดเป็นอตัราส่วนหอ้ง

ชุดมือสองต่อหอ้งชุดใหม่ประมาณ 1 : 2 ทัง้นี ้สดัส่วนหอ้งชุดมือสองมีการโอนเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ไตร

มาส นบัตัง้แต่ไตรมาส 1 ปี 2564 และเป็นสดัสว่นที่สงูที่สดุในรอบ 13 ไตรมาส นบัตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2561 ในขณะที่มลูค่า

และพืน้ที่ของหอ้งชดุมือสองก็มีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนักบัจ านวนหน่วย  

 ในปี 2564 ทัง้ปี จ านวนหอ้งชุดมือสองท่ีโอนกรรมสิทธิ์ใหช้าวต่างชาติมีสดัส่วนเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดย

จ านวนหน่วยมีสดัส่วนรอ้ยละ 24.9 เพิ่มขึน้จากปีก่อนซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ 19.5 ในขณะที่มลูค่ามีสดัส่วนรอ้ยละ 21.7 เพิ่มขึน้

จากรอ้ยละ 16.0 และพืน้ที่หอ้งชดุมีสดัส่วนรอ้ยละ 33.1 เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 27.2  

4. ระดับราคาห้องชุดทีเ่ป็นทีนิ่ยมของคนต่างชาติ 

 ในไตรมาส 4 ปี 2564 หอ้งชุดท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์ใหค้นต่างชาติมากท่ีสุด จะอยู่ในช่วงราคาไม่เกิน 3.00 ลา้น

บาท โดยมีการโอนจ านวน 1,030 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 49.7 ของจ านวนหน่วยทั้งหมดจ านวน 2,073 หน่วย 

รองลงมาคือ ระดบัราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาท มีจ านวน 477 หน่วย (สดัส่วนรอ้ยละ 23.0) ระดบัราคา 5.01 – 7.50 ลา้น

บาท มีจ านวน 305 หน่วย (สดัสว่นรอ้ยละ 14.7) ระดบัราคามากกว่า 10.00 ลา้นบาทขึน้ไป มีจ านวน 139 หน่วย (สดัส่วน

รอ้ยละ 6.7) และระดบัราคา 7.51 - 10.00 ลา้นบาท มีจ านวนนอ้ยที่สดุ คือ 122 หน่วย (สดัสว่นรอ้ยละ 5.9) ตามล าดบั  

หอ้งชุดราคาไม่เกิน 3.00 ลา้นบาท เป็นระดับราคาท่ีชาวต่างชาติส่วนใหญ่นิยมโอนกรรมสิทธิ์ตัง้แต่ปี 2561 ถึง

ปัจจบุนั  
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แต่ในดา้นมลูค่า พบว่า มีการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติมากท่ีสดุในระดบัราคามากกว่า 10.00 ลา้นบาท 

โดยมีมลูค่า 3,153 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 31.9 รองลงมาคือ ระดบัราคาไม่เกิน 3.00 ลา้นบาท มีมลูค่า 1,965 ลา้น

บาท (สดัส่วนรอ้ยละ 19.9) ระดบัราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาท มีมลูค่า 1,885 ลา้นบาท (สดัส่วนรอ้ยละ 19.1) ระดบัราคา 

5.01 – 7.50 ลา้นบาท มีมูลค่า 1,835 ลา้นบาท (สดัส่วนรอ้ยละ 18.6) และระดับราคา 7.51 – 10.00 ลา้นบาท มีมูลค่า

นอ้ยที่สดุ คือ 1,051 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 10.6) ตามล าดบั 

 ภาพรวมทัง้ปี 2564 พบว่า มีจ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหช้าวต่างชาติมากท่ีสดุในระดบัราคาไม่เกิน 

3.00 ลา้นบาท จ านวน 4,046 หน่วย คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49.4 รองลงมาคือระดับราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาท จ านวน 

1,858 หน่วย (สดัส่วนรอ้ยละ 22.7) ระดบัราคา 5.01 – 7.50 ลา้นบาท จ านวน 1,219 หน่วย (สดัส่วนรอ้ยละ 14.9) ระดับ

ราคามากกว่า 10.00 ลา้นบาทขึน้ไป จ านวน 565 หน่วย (สดัส่วนรอ้ยละ 6.9) และระดับราคา 7.51 – 10.00 ลา้นบาท มี

จ านวนหน่วยนอ้ยที่สดุ จ านวน 510 หน่วย (สดัสว่นรอ้ยละ 6.2) 

 ในดา้นมูลค่า มีการโอนมากที่สุดในระดับราคามากกว่า 10.00 ลา้นบาทขึน้ไป มีมูลค่า 13,078 ลา้นบาท คิด

เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 33.0 รองลงมาคือระดับราคา 5.01 – 7.50 ลา้นบาท มีมูลค่า 7,472 ลา้นบาท (สัดส่วนรอ้ยละ 

18.9) ระดับราคาไม่เกิน 3.00 ลา้นบาท มีมูลค่า 7,416 ลา้นบาท (สัดส่วนรอ้ยละ 18.7) ระดับราคา 3.01 – 5.00 

ลา้นบาท มีมูลค่า 7,324 ลา้นบาท (สัดส่วนรอ้ยละ 18.5) และระดับราคา 7.51 – 10.00 ลา้นบาท มีมูลค่าน้อยที่สุด 

จ านวน 4,320 ลา้นบาท (สัดส่วนรอ้ยละ 10.9) (ดูแผนภูมิที่ 18 – 19) 

แผนภูมิที่ 18 สัดส่วนจ านวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติ ท่ัวประเทศ แยกตามระดับราคา ปี 

2561-2564 
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แผนภูมิที ่19 สัดส่วนมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติ ท่ัวประเทศ แยกตามระดับราคา ปี 2561-2564 

 
ที่มา : กรมที่ดิน                  รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

5. ขนาดพืน้ทีห้่องชุดทีเ่ป็นทีนิ่ยมของคนต่างชาติ 

ในไตรมาส 4 ปี 2564 ขนาดหอ้งชุดที่เป็นที่นิยมของคนต่างชาติ คือ ขนาดพืน้ที่ 31 - 60 ตารางเมตร (ประเภท 1 - 

2 หอ้งนอน) โดยมีจ านวนหน่วยท่ีโอนกรรมสิทธิ์ใหค้นต่างชาติ จ านวน 956 หน่วย คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 46.1 รองลงมา 

คือ หอ้งชุดขนาดพืน้ที่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร (สตดิูโอ หรือ 1 หอ้งนอน) มีจ านวน 779 หน่วย (สดัส่วนรอ้ยละ 37.6) ถดัมา

คือ หอ้งชุดขนาดพืน้ที่ 61-100 ตารางเมตร (2-3 หอ้งนอนขึน้ไป) จ านวน 225 หน่วย (สดัส่วนรอ้ยละ 10.9) และหอ้งชุด

ขนาดพืน้ที่มากกว่า 100 ตารางเมตร (3 หอ้งนอนขึน้ไป) มีจ านวนนอ้ยที่สดุ คือ 113 หน่วย (สดัสว่นรอ้ยละ 5.5) ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณาย้อนหลังไปถึงปี 2561 พบว่า ห้องชุดขนาดไม่เกิน 30 ตารางเมตร และขนาด 31 – 60 ตารางเมตร เป็น

ประเภทหอ้งชุดท่ีคนต่างชาตินิยมมากท่ีสุด โดยมีสดัส่วนจ านวนหน่วยท่ีโอนกรรมสิทธิ์รวมกันสงูกว่ารอ้ยละ 80 ในแต่ละ

ไตรมาส  

ภาพรวมทัง้ปี 2564 พบว่า มีจ านวนการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหช้าวต่างชาติมากท่ีสุดในขนาด 31 – 60 ตาราง

เมตร จ านวน 3,769 หน่วย (สดัส่วนรอ้ยละ 46.0) รองลงมาคือหอ้งชุดขนาดไม่เกิน 30 ตารางเมตร จ านวน 3,253 หน่วย 

(สดัส่วนรอ้ยละ 39.7) หอ้งชุดขนาด 61 – 100 ตารางเมตร จ านวน 794 หน่วย (สดัส่วนรอ้ยละ 9.7) และหอ้งชุดขนาด

มากกว่า 100 ตารางเมตร มีจ านวนหน่วยน้อยที่สุดจ านวน 382 หน่วย (สัดส่วนรอ้ยละ 4.7)   

6. สัญชาติคนต่างชาติทีรั่บโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 

 ชาวจีน เป็นสญัชาติท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดมากท่ีสดุทั่วประเทศ โดยปี 2564 มีการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดให้

ชาวจีนไปแลว้ทั้งหมด 4,867 หน่วย คิดเป็นสดัส่วนที่สูงถึงรอ้ยละ 59.4 ของหน่วยทัง้หมด โดยมี 4 สญัชาติที่มีการโอน

กรรมสิทธิ์อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ รสัเซีย จ านวน 306 หน่วย (สดัสว่นรอ้ยละ 3.7) ถดัมาคือ สหราชอาณาจกัร จ านวน 280  
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หน่วย (สัดส่วนรอ้ยละ 3.4) สหรฐัอเมริกา จ านวน 279 หน่วย (สัดส่วนรอ้ยละ 3.4) อับดับ 5 มีจ านวนหน่วยเท่ากันคือ 

เยอรมนั และ ฝรั่งเศส จ านวน 234 หน่วย (สดัสว่นรอ้ยละ 2.9) ตามล าดบั 

 หากพิจารณายอ้นหลงัไปจนถึงปี 2561 จะพบว่า ชาวจีน ยังคงเป็นสญัชาติที่นิยมซือ้หอ้งชุดในประเทศไทยเป็น

ส่วนใหญ่ โดยมีสดัส่วนในแต่ละปีสงูกว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทัง้หมด และล าดบัรองลงมาส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป โดยมี

สดัส่วนไม่ถึงรอ้ยละ 7 ทัง้นี ้สญัชาติที่นิยมเขา้มาซือ้หอ้งชุดในประเทศไทยตัง้แต่ ปี 2561 ถึง ปี 2564 ที่มีจ านวนหน่วย

สะสมสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ จีน รสัเซีย สหราชอาณาจกัร ฝรั่งเศส และ สหรฐัอเมรกิา ตามล าดบั (ดแูผนภมูิที่ 22) 

ในปี 2564 มีการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดทั่วประเทศใหช้าวจีน เป็นมูลค่าสูงสุด จ านวน 22,874 ลา้นบาท คิดเป็น

สดัส่วนที่สงูถึงรอ้ยละ 57.7 ของมลูค่าทัง้หมด ส่วน 4 สญัชาติที่มีมลูค่าการโอนรองลงมาคือ สหรฐัอเมริกา จ านวน 1,299 

ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 3.3) ถดัมาคือ สหราชอาณาจกัร จ านวน 1,252 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 3.2) วานอูาต ูจ านวน 

1,113 ลา้นบาท (สดัส่วนรอ้ยละ 2.8) และเยอรมนั จ านวน 996 ลา้นบาท (สดัส่วนรอ้ยละ 2.5) ตามล าดบั เป็นที่น่าสงัเกต

ว่า ชาววานูอาตู มีมูลค่ารบัโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดสะสมในปี 2564 สูงสุดเป็นล าดับที่ 4 แต่มีจ านวนหน่วยสะสมเพียง 59 

หน่วย ซึ่งคิดเป็นมลูค่าหอ้งชดุเฉลี่ยต่อหน่วยสงูถึง 18.9 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Press Release 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธแ์ละบริการข้อมูล ศูนยข้์อมูลอสังหาริมทรัพย ์
ช้ัน 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท ์ 02-645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1251  www.reic.or.th  
7 

 

 

แผนภูมิที ่22 หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติ ท่ัวประเทศ  เรียงตามสัญชาติสูงสุด 10 อันดับ 

 
        ที่มา : กรมที่ดิน          รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

7.ขนาดและราคาห้องชุดเฉล่ีย 

หอ้งชุดท่ีชาวต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2564 มีขนาดเฉลี่ย 43.3 ตารางเมตร/หน่วย มูลค่าเฉลี่ย 4.8 ลา้นบาท/

หน่วย หรือประมาณตารางเมตรละ 110,000 บาท ทัง้นี ้สญัชาติท่ีมีจ านวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์สงูสดุ 10 ล าดับแรกในปี 

2564 พบว่า สิงคโปร ์เป็นสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนต่อหน่วยสูงสุด เฉลี่ย 5.5 ลา้นบาทต่อหน่วย และออสเตรเลีย เป็น

สญัชาติที่โอนหอ้งชดุขนาดใหญ่ที่สดุเฉลี่ย 54.9 ตารางเมตร โดยชาวจีนซึ่งเป็นสญัชาติที่มีสดัสว่นการโอนหอ้งชุดมากที่สุด 

จะมีมลูค่าการโอนเฉลี่ย 4.7 ลา้นบาท/หน่วย และพืน้ที่หอ้งชดุเฉลี่ย 36.8 ตารางเมตร/หน่วย (ดตูารางที่ 1) 
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ตารางที ่1 ขนาดและมูลค่าห้องชุดเฉล่ียต่อหน่วยของสัญชาติทีม่ีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ท่ัวประเทศ 

              สูงสุด 10 อันดับ ในปี 2564 
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แผนภูมิที ่23 มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติ ท่ัวประเทศ  เรียงตามสัญชาติสูงสุด 10 อันดับ 
 

 
             ที่มา : กรมที่ดิน                  รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
8.จังหวัดทีม่ีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติสูงสุด 
 ในปี 2564 จังหวัดท่ีมีจ านวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติสะสมมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต สมทุรปราการ และเชียงใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจุกตวัอยู่ใน 2 จงัหวดัแรก คือ กรุงเทพฯ มีจ านวน 
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4,213 หน่วย (สดัส่วนรอ้ยละ 51.4) และชลบุรี จ านวน 2,398 หน่วย (สดัส่วนรอ้ยละ 29.3) ตามล าดบั โดยทัง้ 2 จงัหวดัมี
สดัสว่นจ านวนหน่วยรวมกนัสงูถึงรอ้ยละ 80.7 ของทั่วประเทศ  

เมื่อพิจารณายอ้นหลงัไปถึงปี 2561 พบว่า กรุงเทพฯ และชลบุรี ยงัคงเป็นจงัหวัดท่ีมีจ านวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์

หอ้งชุดใหค้นต่างชาติในสดัส่วนที่มากที่สดุเช่นเดียวกนั ส่วนอนัดบัรองลงมาเป็นจงัหวดัที่อยู่ในปริมณฑลบางจงัหวดัและ
จงัหวดัที่เป็นเมืองท่องเที่ยวส าคญั ไดแ้ก่ สมทุรปราการ ภเูก็ต เชียงใหม่ และประจวบคีรีขนัธ ์เป็นตน้ (ดแูผนภมูิที่ 24) 

 
แผนภูมิที ่24 หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติ ท่ัวประเทศ เรียงตามจังหวัดสูงสุด 5 อันดับ 

 
 

       ที่มา : กรมที่ดิน           รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

------------------------------------ 
ค าสงวนลิขสิทธิ์ 

การน าขอ้มลูที่ปรากฏในรายงานฉบบันีไ้ปใชง้าน หรือเผยแพรต่่อ ไม่ว่าแต่เพียงบางส่วนหรือทัง้หมด  
กรุณาอา้งอิง “ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย”์ เป็นแหล่งที่มาของขอ้มลูดว้ย 

 
ข้อความจ ากัดความรับผิดชอบ 

ขอ้มลูสถิติ ขอ้เขียนใด   ที่ปรากฏในรายงานฉบบันี ้ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัยไ์ดร้บัมาจากแหล่งขอ้มลูที่เช่ือถือไดห้รือจากการประมวลผลที่เช่ือถือได ้ศนูยข์อ้มลู
อสงัหาริมทรพัยไ์ดต้รวจสอบจนมั่นใจในระดบัหนึ่งแลว้ แตศ่นูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัยไ์ม่สามารถยืนยนัความถกูตอ้งหรือความเป็นจริง และไม่อาจรบัผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึน้ไม่ว่าในกรณีใด   จากการใชข้อ้มลู ผูน้  าขอ้มลูไปใชพ้ึงใชว้ิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 
 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ ์เบอรโ์ทรศัพท ์0 2645 9675 
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สมทุรปราการ     (    )

ภเูก็ต     (    )

อ่ืน       (    )

ปี     
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สมทุรปราการ     (    )

เชียงใหม ่    (    )
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ปี     
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