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สถานการณ์ตลาดทีอ่ยู่อาศัยใน EEC ไตรมาส 3 ปี 2564 
อุปทานและอุปสงค์ 9 เดือนแรก หดตัวลงอย่างชัดเจน 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัด 
EEC ทั้งนี้ผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในไตรมาส 3 ปี 2564 ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ -0.3  เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่สองของปี 2564 ที่มีการขยายตัวร้อยละ 7.6 โดยเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  
เป็นระลอกที่ส่ีจากสายพันธ์ุเดลต้า ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึน้ และรัฐบาลมีการควบคุมการด าเนินธุรกิจบางประเภท 
รวมถึงจ ากัดการเดินทางเข้า-ออกในบางจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ซึ่งส่งผลให้ทางด้าน
สาขาก่อสร้างปรับตัวลดลงร้อยละ -4.1 เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดลงทั้งใน
การก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชน  

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  ซึ่งพบว่า
การก่อสร้างภาครัฐลดลงร้อยละ -6.2 เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 7.0 ในไตรมาสก่อนหน้า และการก่อสร้าง
ภาคเอกชนลดลงร้อยละ -0.5 ซึ่งลดต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ส่ีแล้ว โดยเป็นผลมาจากการลดลงต่อเนื่องของการก่อสร้างที่
อยู่อาศัย และสาขาการผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ -1.4 เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 16.9 ในไตรมาสก่อนหน้า  

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่าสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัด EEC ซึ่งเป็นจังหวัดในกลุ่มพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เช่นกัน ก็มีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 3 ปี 2564 ทั้งมิติของอุปทานด้านการออก
ใบอนุญาตสรรที่ดิน พบว่าต ่าที่ สุดในรอบ 9 ปี หรือในรอบ 34 ไตรมาส นับต้ังแต่ไตรมาส 2 ปี 2556 และการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยในไตรมาส 3 ปี 2564 ยังคงต ่ากว่าค่าเฉล่ีย 5 ปีแต่มีทิศทางดีขึน้โดยในไตรมาส 3 การออก
ใบอนุญาตก่อสร้างเร่ิมปรับตัวดีขึน้เล็กน้อยโดยเป็นบวกร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบจากไตรมาสก่อนหน้า   

ในมิติอุปสงค์ด้านการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัย พบว่าจ านวนหน่วยลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น       ไตรมาสที่
สิบ นับต้ังแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 ที่เร่ิมประกาศใช้มาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในภาพรวมสถานการณ์
เศรษฐกิจไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยายน) มีอัตราการขยายตัวติดลบในไตรมาส 1 ร้อยละ -2.6 
ขณะที่ไตรมาส 2 มีอัตราขยายตัวเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.6 แต่เป็นการขยายตัวเพ่ิมขึน้จากภาวะเศรษฐกิจที่ ต ่าผิดปกติใน
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  แต่ไตรมาส 3 กลับมาติดลบอีกครั้งร้อยละ -0.3 ส่งผลให้ทั้งอุปทานและอุปสงค์ของตลาดที่
อยู่อาศัยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยายน) หดตัวลงอย่างชัดเจน โดยอุปทานการออกใบอนุญาต
จัดสรรที่ดินลดลงทั้งจ านวนโครงการและจ านวนหน่วย ร้อยละ -31.3 และร้อยละ -34.6 ตามล าดับ แต่ด้านการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยปรับตัวเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.1 โดยมีข้อสังเกตว่าเป็นการปรับตัวเพ่ิมขึน้จากฐานที่ต ่าผิดปกติใน
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ส่วนด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยลดลงทั้งจ านวนหน่วยและมูลค่าร้อยละ -18.3 
และร้อยละ -16.3 ตามล าดับ 
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 ส าหรับภาพรวมทั้งปี 2564 แม้มีปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ ที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด แต่ยังมีปัจจัยบวกที่ส าคัญ
คือภาวะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดต ่ามาก รวมถึงการที่รัฐบาลได้ขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ โดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิและการจดจ านองส าหรับที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ ราคาไม่เกิน 3 
ล้านบาทไปจนถึงสิน้ปี 2564 และลดอัตราภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเหลือร้อยละ 10 ซึ่งเป็นมาตรการที่จะช่วยลดภาระ
ของผู้ซื้อและผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

 นอกจากนี้การที่ธนาคารแห่งประเทศได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการ LTV ชั่วคราว ส าหรับสัญญาเงินกู้ที่ท า
สัญญาต้ังแต่วันที่  20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2565 เพ่ือช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยืดเยื้อมาถึงเกือบ 2 ปี นับเป็นปัจจัยที่มีส่วนท าให้ยอดโอนกรรมสิทธ์ิทีอ่ยู่
อาศัยในจังหวัด EEC ลดลงไม่รุนแรงตามที่คาดการณ์กันไว้ต้ังแต่ต้นปี  

 รวมถึงการที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการเปิดประเทศในต้นเดือนธันวาคม 2564 โดยจังหวัดชลบุรี และระยอง
เป็นพ้ืนที่สีฟ้าน าร่องการท่องเที่ยว และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติคาดว่าแนวโนม้เศรษฐกิจไทย
ปี 2564 จะขยายตัวเป็นบวกร้อยละ 1.2 ปรับตัวดีขึน้อย่างช้า ๆ  จากการลดลงร้อยละ -6.1 ในปี 2563  

ดังนั้น จากทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่กล่าวมา ศูนย์ข้อมูลฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2564 สถานการณ์ตลาดที่
อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด EEC ในด้านอุปทานการขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน จะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -31.3 ถึง -
16.0 การขอใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยจะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -9.1 ถึง 11.2 ส่วนด้านอุปสงค์ในปี 2564 
คาดการณ์ว่า หน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยจะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -30.3 ถึง -14.8 แต่จ านวนมูลค่า
การโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยคาดว่าจะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -18.3 ถึง -0.1 เนื่องจากราคาที่อยู่อาศัยต่อหน่วย
ปรับตัวสูงขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2563 

ส าหรับสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด EEC ไตรมาส 3 ปี 2564 และ 9 เดือนแรกของปี 2564 
(มกราคม - กันยายน) มีดังนี้ 

1. สถานการณ์ด้านอุปทานที่อยู่อาศัย 

1.1 การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน 
ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 มีโครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินจากกรมที่ดินจ านวน  28 

โครงการ 2,575 หน่วย จ านวนโครงการลดลงร้อยละ -46.2 และมีจ านวนหน่วยลดลงร้อยละ -59.5เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2563 ซึ่งมี  52  โครงการ  6,358 หน่วย จะเห็นว่าในไตรมาสนี้ทั้งจ านวนโครงการและจ านวนหน่วยยังคง
ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย 5 ปีก่อนเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19  ถึงร้อยละ -44.0 และร้อยละ -54.8 ตามล าดับ และ
หากเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง พบว่า ไตรมาส 3 ปี 2564 เป็น    ไตรมาสที่มีจ านวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดิน
ในจังหวัด EEC ต ่าที่สุดในรอบ 9 ปี หรือในรอบ 34 ไตรมาส นับต้ังแต่ไตรมาส 2 ปี 2556 ซึ่งมีจ านวน 4,043 หน่วย (ดู
แผนภูมิที่ 1 และ 2)  
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                  แผนภูมิที่ 1 จ านวนโครงการทีไ่ด้รับใบอนุญาตจดัสรรทีดิ่นเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยใน EEC ไตรมาส 3 ปี 2564 

                                            
ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
แผนภูมิที่ 2 จ านวนหนว่ยในโครงการที่ได้รบัใบอนญุาตจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยูอ่าศัยใน EEC ไตรมาส 3 ปี 2564 

                                       
 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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ส าหรับใน 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม – กันยายน) มีโครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ ดิน
จากกรมที่ดินจ านวน  99  โครงการ 9,665 หน่วย ลดลงทั้งจ านวนโครงการและจ านวนหน่วย โดยลดลงร้อยละ -31.3 และ
ร้อยละ -34.6 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมี  144   โครงการ  14,767 หน่วย (แผนภูมิที่ 3 ) 

ในจ านวน 9,665 หน่วย โดยส่วนใหญ่ออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเป็นทาวน์เฮ้าส์มากที่สุด จ านวน    4,872 
หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.4 ของจ านวนการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งหมด แต่ลดลงร้อยละ -37.4 รองลงมา
เป็นบ้านเด่ียวจ านวน  2,425 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.1 ลดลงร้อยละ-37.3  และบ้านแฝดจ านวน  2,234 หน่วย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.1 ลดลงร้อยละ -22.8 ส่วนทีเ่หลือเป็น อาคารพาณิชย์ และที่ดินจัดสรร ตามล าดับ (ดูแผนภูมิที ่3 )  

 

แผนภูมิที่ 3 สัดส่วนจ านวนหน่วยในโครงการที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยใน  EEC  9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยายน) 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
  1.2 การออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย 

 ด้านการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยใน 
3 จังหวัด EEC ทั้งที่เป็นบ้านที่ประชาชนสร้างเอง บ้านในโครงการจัดสรร และอาคารชุด มีจ านวนประมาณ  8,362 หน่วย 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 แต่ถึงอย่างไรการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยใน
ไตรมาส 3 ปี 2563 ยังคงต ่ากว่าค่าเฉล่ีย 5 ปีก่อนเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19  ถึงร้อยละ  -21.7 โดยแบ่ง
ออกเป็นการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบจ านวนประมาณ  6,374 หน่วย และอาคารชุด จ านวนประมาณ 
1,988 หน่วย ซึ่งที่อยู่อาศัยแนวราบมีการออกใบอนุญาตลดลงร้อยละ -5.8 แต่อาคารชุดมีการออกใบอนุญาตก่อสร้ าง
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 223.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563  (ดูแผนภูมิที่ 4 และ 5)  
 

  

               
                            

                    

          
                    

              
                    

                           
    

ล าดับประเภทหน่วยการจัดสรรทีด่นิ
   ทาวนเ์ ้าส ์YoY -37.4%
   บ้านเดีย่ว YoY   37.3%
   บ้านแฝด YoY -22.8%
   อาคารพาณิชย์ YoY -26.6%
   ทีด่นิจัดสรร YoY -62.8%

 M/ 3 :      โครงการ        หน่วย
9M/64 :  99 โครงการ       หน่วย
YoY :  โครงการ -31.3% หน่วย -34.6%
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แผนภูมิที่ 4 การออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยใน EEC ไตรมาส 3 ปี 2564 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

หมายเหตุ : E หมายถึง ตัวเลขประมาณการ 

 

แผนภูมิที่ 5 อัตราขยายตัวจ านวนหน่วยการออกใบอนุญาตก่อสร้างทีอ่ยู่อาศัยใน EEC ไตรมาส 3 ปี 2564

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

หมายเหตุ : E หมายถึง ตัวเลขประมาณการ 
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 ส าหรับใน 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยายน) มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยใน 3 
จังหวัด EEC ทั้งที่เป็นบ้านที่ประชาชนสร้างเอง บ้านในโครงการจัดสรร และอาคารชุด มีจ านวนประมาณ 25,411 หน่วย 
เพ่ิมขึ ้นร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 แบ่งออกเป็นการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย
แนวราบจ านวนประมาณ 20,269 หน่วย และอาคารชุด จ านวนประมาณ 5,142 หน่วย ซึ่งที่อยู่อาศัยแนวราบมีการออก
ใบอนุญาตลดลงร้อยละ -3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 แต่อาคารชุดมีการออกใบอนุญาตก่อสร้ าง
เพ่ิมขึน้มากถึงร้อยละ 116.3 แต่เป็นการเพ่ิมขึน้จากฐานที่ต ่าผิดปกติในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563  (ดูตารางที่ 1)  
 

ตารางรางที่ 1  การออกใบอนุญาตกอ่สรา้งที่อยูอ่าศัยแยกตามประเภทในพ้ืนที่ EEC ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

  

2. ด้านอุปสงค์ที่อยู่อาศัย 

 2.1 การโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัย 

 ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 มีการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด EEC จ านวน 10,087 หน่วย  มีมูลค่า 
23,372 ล้านบาท จ านวนหน่วยลดลงร้อยละ -13.8 โดยเป็นลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สิบ นับต้ังแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 
ที่เร่ิมมีมาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศออกมาควบคุมในเดือนเมษายน 2562  และต่อเนื่องมาในปี 2563 ถึงไตร
มาส 3 ปี 2564 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ถึงส่ีระลอกด้วยกัน และมูลค่าลดลงร้อยละ -13.1 
โดยเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ส่ี เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 มีจ านวน 11,698 หน่วย และมูลค่า 
26,907 ล้านบาท  

 ทั้งนี้ในไตรมาส 3 ปี 2564 มีการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบมากที่สุด จ านวน 7,920 
หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.5 ของหน่วยโอนกรรมสิทธ์ิทั้งหมด ลดลงร้อยละ -12.5 และมีมูลค่าลดลงร้อยละ -10.9 
หรือมีมูลค่า 18,404 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ที่มีจ านวน 9,052 หน่วย และมีมูลค่า 20,644 
ล้านบาท ส่วนอาคารชุด มีจ านวน  2,167 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.5ลดลงร้อยละ -18.1 และมีมูลค่าลดลงร้อย
ละ -20.7 หรือมีมูลค่า 4,968 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ที่มีจ านวน 2,646 หน่วย และมีมูลค่า 
6,263 ล้านบาท (ดูแผนภูมิที่ 6 และ 7)  

 

9 เดือน แนวราบ อาคารชุด รวมทีอ่ยูอ่าศยั YoY รวมทีอ่ยูอ่าศยั YoY แนวราบ YoY อาคารชุด

9M/62 23,123 7,191 30,314 47.8% 25.7% 240.5%

9M/63 20,919 2,377 23,296 -23.2% -9.5% -66.9%

9M/64 20,269 5,142 25,411 9.1% -3.1% 116.3%
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 ส าหรับการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ (หรือที่อยู่อาศัยที่โอนจากนิติบุคคล) มีจ านวน  5,335 หน่วย 
และโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยมือสอง (ที่อยู่อาศัยที่โอนจากบุคคลธรรมดา) มีจ านวน 4,752 หน่วย ท าให้สัดส่วนจ านวน
หน่วยโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ต่อที่อยู่อาศัยมือสองในไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับ 53 : 47 ขณะที่มูลค่าการโอน
กรรมสิทธ์ิของที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ มีจ านวน  13,486 ล้านบาท และมูลค่าโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยมือสองมีจ านวน  
9,886 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนมูลค่าที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ต่อมูลค่าที่อยู่อาศัยมือสองเท่ากับ 58 : 42 
 

แผนภูมิท่ี 6 จ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยใน EEC 
                         ไตรมาส 3 ปี 2564 

   

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

แผนภูมิท่ี 7 มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยใน EEC  
                        ไตรมาส 3 ปี 2564 (หน่วย : ล้านบาท) 

 

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 ส าหรับใน 9 เดือนแรกปี 2564 (มกราคม - กันยายน) มีการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด EEC 
จ านวน  26,339 หน่วย  มีมูลค่า 61,195 ล้านบาท จ านวนหน่วยและมูลค่าลดลง ร้อยละ -18.3 และร้อยละ -16.3 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 มีจ านวน  32,248 หน่วย และมูลค่า 73,115 ล้านบาท  

 โดยในจ านวนดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบมากที่สุด จ านวน  19,203 
หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.9 ของหน่วยโอนกรรมสิทธ์ิทั้งหมด ลดลงร้อยละ -22.4 และมีมูลค่าลดลงร้อยละ -18.2 
หรือมีมูลค่า 45,531 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ที่มีจ านวน 24,750 หน่วย และมีมูลค่า 55,630 
ล้านบาท ส่วนอาคารชุด มีจ านวน 7,136  หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.1 มีมูลค่า 15,664 ล้านบาท ลดลงทั้งจ านวน
หน่วยและมูลค่า ร้อยละ -4.8 และร้อยละ -10.4 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีจ านวน 7,498 
และมีมูลค่า 17,485 ล้านบาท (ดูตารางที่ 2) 

 นอกจากนี้ยังพบว่าการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัย แบ่งเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิประเภทบ้านสร้างใหม ่(หรือทีอ่ยู่
อาศัยที่โอนจากนิติบุคคล) มีจ านวน   14,032  หน่วย และโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยมือสอง (ที่อยู่อาศัยที่โอนจากบุคคล
ธรรมดา) มีจ านวน 12,307 หน่วย ท าให้สัดส่วนจ านวนหน่วยโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ต่อที่อยู่อาศัยมือสองใน  
9 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ  53 : 47  
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 ขณะที่มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิของที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ มีจ านวน 35,602 ล้านบาท และมูลค่าโอนกรรมสิทธ์ิ
ที่อยู่อาศัยมือสอง มีจ านวน 25,593 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนมูลค่าที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ต่อมูลค่าที่อยู่อาศัยมือสองเท่ากับ  
58 : 42  
 

ตารางที่ 2 จังหวัด EEC ที่มีการโอนกรรมสิทธิท์ีอ่ยู่อาศัยแยกตามประเภท ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
 ส าหรับการโอนกรรมสิทธ์ิแนวราบใน 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยายน) ของ 3 จังหวัด EEC ใน
ด้านจ านวนหน่วย พบว่า เป็นการโอนกรรมสิทธ์ิบ้านสร้างใหม่ (หรือบ้านสร้างใหม่ที่โอนจากนิติบุคคล) มีจ านวน  9,119 
หน่วย คิดเป็นมูลค่า 24,291 ล้านบาท และโอนกรรมสิทธ์ิบ้านมือสอง (บ้านมือสองที่โอนจากบุคคลธรรมดา) มีจ านวน 
10,084 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 21,240 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนจ านวนหน่วยโอนกรรมสิทธ์ิบ้านสร้างใหม่ต่อที่อยู่อาศัยมือ
สองใน 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยายน) เท่ากับ 47 : 53 ขณะที่มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิของบ้านสร้างใหม่
ต่อบ้านมือสองมีสัดส่วน 53 : 47 

 ในจ านวนหน่วยนี้เมื่อจ าแนกตามระดับราคา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการโอนกรรมสิทธ์ิในระดับราคา 2.01 – 
3.00 ล้านบาทมากที่สุด มีจ านวน 7,027 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.6 ของหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิแนวราบทั้งหมด 
โดยแบ่งเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิบ้านสร้างใหม่จ านวน 3,992 หน่วย บ้านมือสองจ านวน 3,035 หน่วย รองลงเป็นระดับ
ราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาท มีจ านวน  4,581 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.9 โดยแบ่งเป็นการโอนกรรมสิท ธ์ิบ้าน
สร้างใหม่จ านวน 2,203 หน่วย บ้านมือสองจ านวน 2,378 หน่วย และเป็นระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีจ านวน 
2,649 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.8 โดยแบ่งเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิบ้านสร้างใหม่จ านวน 1,740 หน่วย บ้านมือสอง
จ านวน  909 หน่วย ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการโอนกรรมสิทธ์ิในระดับดับราคา    2.01 – 
3.00 ล้านบาทมากที่สุด มีจ านวน 17,407 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.2 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิแนวราบ
ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิบ้านสร้างใหม่จ านวน  9,873 ล้านบาท บ้านมือสองจ านวน 7,533 ล้านบาท 
รองลงเป็นระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีจ านวน 10,067 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.1 โดยแบ่งเป็นมูลค่า
การโอนกรรมสิทธ์ิบ้านสร้างใหม่จ านวน 6,641 ล้านบาท บ้านมือสองจ านวน 3,427 ล้านบาท และเป็นระดับ 

9M/63 9M/64 YOY 9M/63 9M/64 YOY

อาคารชดุ 7,498 7,136 -4.8% 17,485 15,664 -10.4%

แนวราบ 24,750 19,203 -22.4% 55,630 45,531 -18.2%

รวม 32,248 26,339 -18.3% 73,115 61,195 -16.3%

จ านวนหน่วย  จ านวนมูลค่า (ล้านบาท)
ประเภทโครงการ
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ราคา 1.51 – 2.00  ล้านบาท มีจ านวน 8,174 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.0 โดยแบ่งเป็นมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิ
บ้านสร้างใหม่จ านวน 3,930 ล้านบาท บ้านมือสองจ านวน 4,244 ล้านบาท ตามล าดับ (ดูแผนภูมิที่ 8 และ 9) 

 

แผนภูมิท่ี 8 จ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิแนวราบใน EEC 

                       9 เดือนแรกปี 2564 แยกประเภทบ้านใหม่บ้านมือสอง 

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

แผนภูมิท่ี 9 มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิแนวราบใน EEC  
                      9 เดือนแรกปี 2564 แยกประเภทบ้านใหม่บ้านมือสอง 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

 ส าหรับการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุดใน 9 เดือนแรกของปี 2564 ของ 3 จังหวัด EEC ในด้านจ านวนหน่วย 
พบว่าเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุดสร้างใหม่มีจ านวน 4,913 หน่วย  คิดเป็นมูลค่า 11,311 ล้านบาท และโอน
กรรมสิทธ์ิอาคารชุดมือสอง มีจ านวน 2,223 หน่วย  คิดเป็นมูลค่า 4,353 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนจ านวนหน่วยโอน
กรรมสิทธ์ิอาคารชุดสร้างใหม่ต่ออาคารชุดมือสองใน 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กันยายน) เท่ากับ 69 : 31 
ขณะที่มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิของอาคารชุดสร้างใหม่ต่ออาคารชุดมือสองมีสัดส่วน 72 : 28 

 ในจ านวนหน่วยนี้เมื่อจ าแนกตามระดับราคา พบว่าส่วนใหญ่เป็นการโอนกรรมสิทธ์ิในระดับดับราคา 1.51 – 
2.00 ล้านบาทมากที่สุด มีจ านวน 2,228 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.2 ของหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุด
ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุดสร้างใหม่จ านวน 1,860 หน่วย อาคารชุดมือสองจ านวน 368 หน่วย รอง
ลงเป็นระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท มีจ านวน 1,490 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.9 โดยแบ่งเป็นการโอน
กรรมสิทธ์ิอาคารชุดสร้างใหม่จ านวน 1,095 หน่วย อาคารชุดมือสองจ านวน 395 หน่วย และเป็นระดับราคาไม่เกิน 1.01 
– 1.50 ล้านบาท มีจ านวน 1,318 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.5 โดยแบ่งเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุดสร้างใหม่
จ านวน 770 หน่วย อาคารชุดมือสองจ านวน 548 หน่วย ตามล าดับ 
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414 (18.6%)
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3,992 (56.8%)

1,740 (65.7%)

323 (63.6%)

65 (56.%)

41 (45.6%)

9,119 (47.5%)
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รวมทุกระดับราคา

1,661 (83.%)

1,816 (81.4%)

2,378 (51.9%)

3,035 (43.2%)

909 (34.3%)

185 (36.4%)

51 (44.%)

49 (54.4%)

10,084 (52.5%)

2,002 (10.4%)

2,230 (11.6%)

4,581 (23.9%)

7,027 (36.6%)

2,649 (13.8%)

508 (2.6%)

116 (0.6%)

90 (0.5%)

19,203 (100.%)

หน่วยแนวราบ   บ้านสร้างใหม่ หน่วยแนวราบ   บ้านมอืสอง รวม

227 (16.%)

567 (19.%)

3,930 (48.1%)

9,873 (56.7%)

6,641 (66.%)

1,876 (62.3%)

559 (55.7%)

618 (42.1%)

24,291 (53.3%)

≤      ลบ 
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            ลบ 
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รวมทุกระดับราคา

1,193 (84.%)

2,415 (81.%)

4,244 (51.9%)

7,533 (43.3%)

3,427 (34.%)

1,133 (37.7%)

443 (44.3%)

852 (57.9%)

21,240 (46.7%)

1,420 (3.1%)

2,983 (6.6%)

8,174 (18.0%)

17,407 (38.2%)

10,067 (22.1%)

3,009 (6.6%)

1,002 (2.2%)

1,470 (3.2%)

45,531 (100.%)

มูลค่าแนวราบ   บ้านสร้างใหม่ มูลค่าแนวราบ   บ้านมอืสอง รวม
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 ถ้าพิจารณาจากมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิ พบว่าส่วนใหญ่เป็นการโอนกรรมสิทธ์ิในระดับดับราคา   1.51 – 
2.00 ล้านบาทมากที่สุด มีจ านวน 3,805 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.3 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิอาคา รชุด
ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุดสร้างใหม่จ านวน 3,172 ล้านบาท อาคารชุดมือสองจ านวน 633 
ล้านบาท รองลงเป็นระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท มีจ านวน 3,655 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.3 โดย
แบ่งเป็นมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุดสร้างใหม่จ านวน 2,695 ล้านบาท อาคารชุดมือสองจ านวน 959 ล้านบาท และ
เป็นระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีจ านวน 2,588 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.5 โดยแบ่งเป็นมูลค่าการโอน
กรรมสิทธ์ิอาคารชุดสร้างใหม่จ านวน 2,045 ล้านบาท อาคารชุดมือสองจ านวน 543 ล้านบาท ตามล าดับ  (ดูแผนภูมิที่  
10 และ 11) 
 

แผนภูมิท่ี 10 จ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุดใน EEC 
9 เดือนแรกปี 2564 แยกประเภทอาคารชุดใหม่อาคารชุดมือสอง 
 

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

แผนภูมิท่ี 11 มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุดใน EEC  
9 เดือนแรกปี 2564  แยกประเภทอาคารชุดใหม่อาคารชุดมือสอง 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

................................................. 

ค าสงวนลิขสิทธ์ิ 
การน าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้งาน หรือเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด  

กรุณาอ้างอิง “ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์” เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลดว้ย  
ข้อความจ ากัดความรับผิดชอบ 

ข้อมูลสถิติ ข้อเขียนใด ๆ  ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ไดรั้บมาจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้หรือจากการประมวลผลที่เช่ือถือได ้ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ได้ตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหนึ่งแล้ว แต่ศูนยข้์อมูลอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถยนืยนัความถกูตอ้งหรือความเป็นจริง 

และไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดข้ึน 
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ  จากการใช้ข้อมูล ผู้น าข้อมูลไปใช้พึงใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 
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650 (61.5%)

548 (41.6%)

368 (16.5%)

395 (26.5%)

143 (21.%)

55 (28.4%)

33 (36.3%)

31 (40.8%)

2,223 (31.2%)

1,057 (14.8%)

1,318 (18.5%)

2,228 (31.2%)

1,490 (20.9%)

682 (9.6%)

194 (2.7%)

91 (1.3%)

76 (1.1%)

7,136 (100.%)

หน่วยอาคารชุด   สร้างใหม่ หน่วยอาคารชุด   มอืสอง รวม

262 (38.9%)

1,030 (59.6%)

3,172 (83.4%)

2,695 (73.8%)

2,045 (79.%)

859 (72.4%)

491 (62.3%)

756 (61.%)

11,311 (72.2%)
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รวมทุกระดับราคา

411 (61.1%)

699 (40.4%)

633 (16.6%)

959 (26.2%)

543 (21.%)

328 (27.6%)

297 (37.7%)

483 (39.%)

4,353 (27.8%)

673 (4.3%)

1,729 (11.%)

3,805 (24.3%)

3,655 (23.3%)

2,588 (16.5%)

1,187 (7.6%)

789 (5.%)

1,239 (7.9%)

15,664 (100.%)

มูลค่าอาคารชุด   สร้างใหม่ มูลค่าอาคารชุด   มอืสอง รวม


