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                                                 31 ตลุาคม 2565 
 

 
รายงานสถานการณก์ารโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ ไตรมาส 2 ปี 2565 

คาดการณเ์ปิดให้ต่างชาติซือ้บ้านและทีด่ิน อาจดันมูลค่าการโอนฯเพ่ิมสูงได้แสนล้านบาท 
 
ศูนยข์้อมูลอสังหาริมทรัพย ์(REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห ์รายงานภาพรวมสถานการณก์ารโอนกรรมสิทธิ์
ห้องชุดให้คนต่างชาติท่ัวประเทศ ในไตรมาส 2 ปี 2565 โดยพบว่า หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติ
ท่ัวประเทศมีจ านวน 2,326 หน่วย เพ่ิมขึน้ 15.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเป็นจ านวนหน่วยที่
สูงกว่าค่าเฉล่ียรายไตรมาสในช่วง 2 ปี ที่เกิด COVID-19  (ปี 2563 – 2564) ซึ่งมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้
คนต่างชาติเป็นห้องชุดใหม่ต่อห้องชุดมือสอง เป็นอัตราส่วนร้อยละ 62.9 : 37.1 โดยห้องชุดมือสองมีสัดส่วน
การโอนเพ่ิมมากขึน้อย่างต่อเน่ืองติดต่อกัน 6 ไตรมาส และเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในรอบ 18 ไตรมาส ขณะที่
ราคาที่มีการโอนฯส่วนใหญ่ ประมาณ 81.9% ไม่เกิน 5.00 ล้านบาท และขนาดห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์
ส่วนใหญ่ประมาณ 83.5% ขนาดไม่เกิน 60 ตร.ม.  โดยมีการโอนสูงสุดในพืน้ที ่5 อันดับแรกต่างชาติโอนสูงสุด 
คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต และเชียงใหม่ 

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห ์และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย ์ เปิดเผยถึงรายงานสถานการณก์ารโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชดุของคนต่างชาติ ไตรมาส 2 ปี 2565 โดยระบุ
ว่า การโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติมีการเพิ่มขึน้ทัง้จ านวนหน่วย มูลค่า และพืน้ที่ จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
(YoY) และสงูกว่าค่าเฉลี่ยรายไตรมาสในช่วง 2 ปี ที่เกิด COVID-19 โดยจะเห็นไดว้่า จ านวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุด
ใหค้นต่างชาติทั่วประเทศมีจ านวน 2,326 หน่วย เพิ่มขึน้ 15.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเป็นจ านวน
หน่วยที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยรายไตรมาสในช่วงที่เกิด COVID-19  ในปี 2563 – 2564 ที่จ  านวน 2,092 หน่วย/ไตรมาส (ดู
แผนภูมิที่ 1 - 2) ขณะที่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติทั่วประเทศมีจ านวน 12,114 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
26.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) มูลค่าการโอนในไตรมาสนี ้สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วง COVID-19 ที่มีมูลค่า 
9,980 ล้านบาท/ไตรมาส (ดูแผนภูมิที่ 3 - 4) และมีพืน้ที ่โอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติทั่วประเทศมีจ านวน 
109,486 ตารางเมตร เพิ่มขึน้ 27.6% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน (YoY) พืน้ที่หอ้งชุดที่โอนในไตรมาสนี ้สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
2 ปี ในช่วง COVID-19 ที่มีพืน้ที่ 90,325 ตารางเมตร/ไตรมาส (ดแูผนภมูิที่ 5 - 6) 

การโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติที่มีการขยายตัวเพิ ่มขึน้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทัง้
จ านวนหน่วย มูลค่า และพืน้ที่ และเป็นการเพิ่มขึน้ในเชิงจ านวนหน่วยสูงสุดในรอบ 5 ไตรมาสที่ผ่านมา และ จ านวน
มูลค่าและพืน้ที่สูงสดุในรอบ 6 ไตรมาส เช่นนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่า การซือ้หอ้งชุดของคนต่างชาติในช่วงก่อนหนา้ไดมี้
การรบัโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเน่ือง และยังมีแรงซือ้ใหม่จากชาวต่างชาติท่ีไม่ใช่ผูซ้ือ้ชาวจีนเขา้มาทดแทนแรงซือ้หอ้ง
ชุดของชาวจีนที่หายไปจากขอ้จ ากัดการเดินทางออกนอกประเทศดว้ยเช่นกัน  
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สัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติปัจจุบันไม่เกิน 10% และเป็นห้องชุดมือสองกว่า 30% 
สดัสว่นหน่วยโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติในไตรมาส 2 ปี 2565 เป็น 9.3% ของการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุด

ทัง้หมดเท่านัน้ ซึ่งเพิ่มสงูกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อน (9.2%) เพียงเล็กนอ้ย สว่นมลูค่าโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชดุใหค้นต่างชาติ 
มีสัดส่วน 18.7% และ พืน้ที่ห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้คนต่างชาติ มีสัดส่วน  12.7% เพิ่มขึน้จาก 15.1% และ 
11.1% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั (ดแูผนภูมิที่ 7 - 9) ซึ่งสะทอ้นว่า ผูซ้ือ้หอ้งชุดที่เป็นชาวต่างชาติมีการซือ้
หอ้งชดุที่มีระดบัราคาเฉลี่ยต่อหน่วยที่สงูขึน้กว่าช่วงปีก่อนหนา้ 

REIC ยงัพบอีกว่า การโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติเป็นหอ้งชุดมือสองในไตรมาส 2 ปี 2565 ดา้นจ านวน
หน่วยเป็นสดัสว่น 37.1% โดยเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเนื่องติดต่อกนั 6 ไตรมาสแลว้ และเป็นสดัสว่นที่สงูที่สดุในรอบ 18 ไตร
มาส ขณะที่ดา้นมลูค่า หอ้งชดุมือสองมีสดัสว่น 27.2% และในดา้นพืน้ที่ หอ้งชดุมือสองมีสดัสว่น 43.3% และเป็นสดัสว่น
พืน้ที่หอ้งชุดมือสอง โดยเพิ่มมากขึน้ต่อเนื่องติดต่อกัน 7 ไตรมาส และยังเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในรอบ 18 ไตรมาส (ดู
แผนภมูิที่ 10 - 12) 

“การที่สดัส่วนการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติที่เป็นหอ้งชุดมือสองเพิ่มมากขึน้ทัง้จ านวนหน่วย มูลค่า 
และพืน้ที่ อย่างต่อเนื่อง มีขอ้สงัเกตไดว้่า คนต่างชาติในระยะหลงัอาจมีความตอ้งการหอ้งชุดมือสองมกัอยู่ในท าเลพืน้ที่
ชัน้ใน หรือ พืน้ที่ใกลศ้นูยก์ลางธุรกิจของเมือง ซึ่งในปัจจุบนัมีอปุทานใหเ้ลือกนอ้ยลง ประกอบกบัราคาหอ้งชุดมือสองใน
ท าเลเหล่านีม้ีราคาที่ต  ่ากว่าโครงการเปิดใหม่ ดังนั้น ห้องชุดมือสองจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจส าหรบัคนต่างชาติ 
โดยเฉพาะกลุม่ผูซ้ือ้จาก ยโุรป สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลีย รสัเซีย และอินเดีย” 
 
ชาวจีนยังคงเป็นกลุ่มคนต่างชาติทีรั่บโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากสุดในไตรมาส 2 ปี 2565 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 ชาวจีน เป็นสญัชาติที่มีหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดทั่วประเทศมากท่ีสดุ 2,072 หน่วย 
หรือ  25.3% โดยมี 4 สัญชาติที่มีหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์อันดับรองลงมา ได้แก่ รัสเซีย จ านวน 263 หรือ 3.2% 
สหรฐัอเมรกิา จ านวน 228 หน่วย หรือ 2.8% สหราชอาณาจกัร จ านวน 167 หน่วย หรือ 2.0% และ เยอรมนั จ านวน 160 
หน่วย หรือ 2.0 % ทัง้นี ้มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดทั่วประเทศมากที่สุด 5 ล าดับแรก คือ ชาวจีน จ านวน 10,493 
ลา้นบาท หรือ 26.4% รองลงมาคือ สหรฐัอเมริกา จ านวน 976 ลา้นบาท หรือ 2.5% ฝรั่งเศส จ านวน 933 ลา้นบาท หรือ
2.3% รสัเซีย จ านวน 850 ลา้นบาท หรือ 2.1% และกมัพชูา จ านวน 783 ลา้นบาท หรือ 2.0% (ดแูผนภมูิที่ 18) 
 
ชาวต่างชาตินิยมซือ้ห้องชุดในระดับราคาไม่เกิน 5 ลบ. ขนาดไม่เกิน 60 ตร.ม.  

ราคาเฉลี่ยหอ้งชุดที่ชาวต่างชาติรบัโอนกรรมสิทธิ์ ในไตรมาส 2 ปี 2565  คือ 5.0 ลา้นบาท/หน่วย (ดตูารางที่ 
1) โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงราคาไม่เกิน 3.00 ลา้นบาท มีสดัสว่น 46.4% รองลงมาคือ ระดบัราคา 3.01 - 5.00 ลา้น
บาท มีสดัส่วน 25.5%  และระดับราคา 5.01 - 7.50 ลา้นบาท มีสดัส่วน 12.9% โดยมีระดับราคามากกว่า 10.00 ลา้น
บาทขึน้ไป มีสัดส่วน 8.7% และระดับราคา 7.51 - 10.00 ลา้นบาท มีสัดส่วน 6.5% (ดูแผนภูมิที่ 13) แต่หากมองจาก
มุมมองของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติ พบไดว่้าราคามากกว่า 10.00 ลา้นบาท มีสัดส่วน 38.9% 
รองลงมาคือ ระดับราคา 3.01 - 5.00 ลา้นบาท มีสดัส่วน 19.3% ระดับราคาไม่เกิน 3.00 ลา้นบาท มีสดัส่วน 15.7% 
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ระดบัราคา 5.01 - 7.50 ลา้นบาท มีสดัสว่น 15.1% และระดบัราคา 7.51 - 10.00 ลา้นบาท มีสดัสว่น 11.0% (ดแูผนภูมิ
ที่ 14) ทัง้นี ้พบว่า สญัชาติที่มีราคาเฉลี่ย/หน่วยในการโอนกรรมสิทธิ์สงูสดุ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 คือ ชาวไตห้วนั 
ที่มีมูลค่าเฉลี่ย/หน่วย 7.1 ลา้นบาท/หน่วย และ ชาวรสัเซีย และชาวเยอรมัน เป็นกลุ่มที่มีราคาเฉลี่ย/หน่วยในการโอน
กรรมสิทธิ์ต  ่าสดุ 3.2 ลา้นบาท  

ขนาดเฉลี่ยหอ้งชุดที่ชาวต่างชาติรบัโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 2 ปี 2565  คือ 46.6 ตร.ม./หน่วย (ดตูารางที่ 1) 
โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงขนาดพืน้ที่ 31 - 60 ตารางเมตร มีสดัส่วน 51.0% รองลงมา คือ หอ้งชุดขนาดพืน้ที่ไม่เกิน 
30 ตารางเมตร มีสดัส่วน 32.5% ถดัมาคือ หอ้งชุดขนาดพืน้ที่ 61-100 ตารางเมตร มีสดัส่วน 10.1% และหอ้งชุดขนาด
พืน้ที่มากกว่า 100 ตารางเมตร มีสดัสว่น 6.5% เมื่อพิจารณายอ้นหลงัไปถึงปี 2561 พบว่า หอ้งชดุขนาดไม่เกิน 30 ตาราง
เมตร และขนาด 31 - 60 ตารางเมตร ก็เป็นประเภทหอ้งชุดที่คนต่างชาตินิยมมากที่สดุ โดยมีสดัส่วนจ านวนหน่วยที่โอน
กรรมสิทธิ์รวมกนัสงูกว่า 80% ในแต่ละไตรมาส (ดแูผนภมูิที่ 15)  

ส าหรบัมิติดา้นมูลค่า ขนาดหอ้งชุดที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ ขนาดพืน้ที่ 31 - 60 ตารางเมตร มีสัดส่วน 42.3% 
รองลงมา คือ หอ้งชุดขนาดพืน้ที่มากกว่า 100 ตารางเมตร มีสัดส่วน 28.%7 ขนาดไม่เกิน 30 ตารางเมตร มีสัดส่วน 
14.5% และหอ้งชดุขนาดพืน้ที่ 61-100 ตารางเมตร มีสดัสว่น 14.5% และเมื่อพิจารณายอ้นหลงัไปถึงปี 2561 พบว่า หอ้ง
ชุดขนาด 31 - 60 ตารางเมตร และ หอ้งชุดขนาดมากกว่า 100 ตารางเมตร เป็นประเภทหอ้งชุดที่ ท าใหเ้กิดมลูค่าการซือ้
ของคนต่างชาติมากที่สดุ มีสดัสว่น 71.0% ในแต่ละไตรมาส (ดแูผนภมูิที่ 16)  

ทัง้นี ้พบว่า สญัชาติที่มีขนาดพืน้ที่เฉลี่ย/หน่วยในการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุด ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 คือ 
ชาวอินเดีย ที่มีขนาดพืน้ที่เฉลี่ย/หน่วย 73.2 ตร.ม./หน่วย และ ชาวรสัเซีย เป็นกลุ่มที่มีขนาดพืน้ที่ เฉลี่ย/หน่วย 37.0 ตร.
ม./หน่วย 

นอกจากนีย้ังพบว่า ราคาเฉลี่ยต่อพืน้ที่เป็น 108,133 บาท/ตร.ม.  สญัชาติที่มีการซือ้หอ้งชุดในราคาเฉลี่ยต่อ
พืน้ที่สงูสดุ คือ ชาวไตห้วนั มีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยที่ 155,085 บาท/ตร.ม. และรองลงมาเป็นชาวจีน มีราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
ที่ 129,353 บาท/ตร.ม.   

 

ห้องชุดในกรุงเทพฯ และจังหวัดขนาดใหญ่และจังหวัดท่องเทีย่ว ยังคงเป็นห้องชุดทีค่นต่างชาติต้องการสูงสุด 
 REIC ไดพ้บว่า จงัหวดัที่มีจ านวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติสะสมมากที่สดุ 5 อนัดบัแรก ในช่วง 
6 เดือนแรก ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ ชลบรุี สมทุรปราการ ภเูก็ต และเชียงใหม่ ซึ่งสว่นใหญ่จะอยู่ใน 2 จงัหวดัแรก คือ กรุงเทพฯ มี
สดัสว่น 43.8% และชลบรุี มสีดัสว่น 31.0% ตามล าดบั โดยทัง้ 2 จงัหวดัมีสดัสว่นจ านวนหน่วยรวมกนัสงูถึง 80.7% ของ
ทั่วประเทศ และเมื่อพิจารณายอ้นหลงัไปถึงปี 2561 พบว่า กรุงเทพฯ และชลบุรี ยังคงเป็นจังหวัดที่มีจ านวนหน่วยโอน
กรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติในสดัส่วนท่ีมากท่ีสดุเช่นเดียวกนั ส่วนอนัดบัรองลงมาเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ในปริมณฑลบาง
จังหวัดและจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวส าคัญ ไดแ้ก่ สมุทรปราการ และภูเก็ต เป็นตน้ (ดูแผนภูมิที่ 19) ซึ่ง 5 จังหวัด
ขา้งตน้เป็นจงัหวดัที่มีมลูค่าโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติสะสมสงูสดุดว้ยเช่นกนั โดย กรุงเทพฯ มีสดัส่วน 64.4% 
และชลบรุี มสีดัสว่น 16.0% โดยทัง้ 2 จงัหวดัมีสดัสว่นมลูค่ารวมกนัสงูถึง 80.4% ของทั่วประเทศ สว่นอนัดบัรองลงมาคือ 
สมทุรปราการ และภเูก็ต เช่นเดียวกนั (ดแูผนภมูิที่ 20) 
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จากการประมวลภาพของการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติทัง้หมด ท าใหเ้ราเห็นไดว่้า ปริมาณทัง้ในมิติ
ของจ านวนหน่วย มลูค่า และพืน้ที่  เริ่มฟ้ืนตวักลบัมาแลว้ แต่ยงัคงต ่ากว่าช่วงที่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 
แต่มีขอ้สงัเกตต่อการเปลี่ยนแปลงนีว่้า ตวัเลขการโอนกรรมสิทธิ์เหลา่นีเ้ป็นสิ่งสะทอ้นการซือ้ขายท่ีผ่านมาในช่วง 1- 2 ปีที่
ผ่านมา และเห็นว่าการซือ้ขายหอ้งชุดท่ีผ่านมาสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดอ้ย่างต่อเน่ือง และยงัพบว่าหอ้งชุดท่ีมีการโอน
กรรมสิทธิ์ใหค้นต่างชาติมีมากกว่า 30% เป็นหอ้งชดุมือสอง ซึ่งมีการขยายตวัอย่างต่อเนื่อง  

การเปิดประเทศและเริ่มด าเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศทั่วโลก เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติและ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยเริ่มฟ้ืนตัว  ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่ส  าคัญที่อาจจะช่วยท าใหจ้ านวนหน่วย มูลค่า  
และพืน้ท่ีในการซือ้และการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดใหค้นต่างชาติท่ีอาจมีแนวโนม้ท่ีทรงตวัจากปัจจุบนัหรืออาจเพิ่มขึน้ได้
เล็กนอ้ยเท่านัน้ ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการที่ประเทศจีนยงัใชน้โยบาย Zero-Covid  ที่ยงัคงสรา้งขอ้จ ากดัใหช้าวจีนที่ตอ้งการ
เดินทางเขา้มาท่องเที่ยวและการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทย แมว้่าพบว่ามีกลุ่มคนต่างชาติอ่ืนเขา้มาซือ้หอ้ง
ชดุในประเทศไทยมากขึน้ในระยะหลงั แต่คงจะสามารถเขา้มาทดแทนผูซ้ือ้ชาวจีนบางสว่นเท่านัน้ เนื่องจากผูท้ี่จะซือ้หอ้ง
ชดุชาติอ่ืนยงัมยีงัคงมีปรมิาณนอ้ยมากเมื่อเทียบกบัชาวจีน  

ดร.วิชยั กลา่วเพิ่มเติมว่า “จากการที่คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการเรื่องการเปิดใหส้ามารถซือ้บา้นพรอ้ม
ที่ดินหรือซือ้ที่ดินเพื่อสรา้งเป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างชาตินัน้ นบัเป็นมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและการลงทุนหนึ่ง ที่จะ
ดึงดดูคนต่างชาติที่มีศกัยภาพสงูเขา้มาสู่ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการสรา้งใหเ้กิดอปุสงคใ์หม่ ๆ ที่มีก าลงัซือ้สงูในประเทศ
เพื่อเขา้มาอยู่อาศยัในระยะยาว และจบัจ่ายใชส้อยในสินคา้อุปโภคบริโภคในประเทศ ดงันัน้ การเปิดโอกาสให้ซือ้บา้น
และที่ดินในประเทศจะเป็นปัจจยัใหม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจนีไ้ดร้บัการตอบรบัจากคนต่างชาติ ทัง้นี ้ที่ผ่านมา ประเทศ
ไทยเปิดใหค้นต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดได ้โดยพบว่า ในช่วงก่อนเกิด COVID-19 มีการโอนกรรมสิทธิ์ปีละ
มากกว่า 10,000 หน่วย มูลค่ามากกว่า 50,000 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นประมาณ 5% ของการโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศ  
แต่หากเปิดใหช้าวต่างชาติสามารถซือ้บา้นพรอ้มที่ดินได ้คาดว่าก็น่าจะท าใหเ้กิดมลูค่าการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มสงูสดุไดอี้ก
ประมาณ 50,000 หน่วย มลูค่าประมาณ  100,000 ลา้นบาท  จากมลูค่าโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศยัในแต่ละปีจะสงูถึง  1 
ลา้นลา้นบาท ซึ่งอาจจะท าใหส้ดัส่วนของมลูค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศยัที่ซือ้โดยคนต่างชาติเพิ่มจาก 5% เป็น 15% 
ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ทัง้ประเทศ แต่คาดว่า ในระยะแรกจะยังส่งผลบวกต่อภาคอสงัหาฯ ไม่มากนัก เนื่องจาก
จะตอ้งใชเ้วลาในการประชาสมัพนัธ์และกลุ่มคนต่างชาติตอ้งการเขา้มาอยู่ในประเทศไทยแบบระยะยาวก็อาจจะตอ้งมี
การเตรียมการในเรื่องการซือ้ที่อยู่อาศยัและการปรบัเปลี่ยนสถานที่ในการอยู่อาศยั รวมถึงการขออนญุาตต่าง ๆ ดงันัน้จึง
อาจกล่าวไดว้่า นโยบายนีจ้ะช่วยเพิ่มปริมาณของอุปสงคข์องอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศใหม้ากขึน้ ซึ่งจะท าใหส้ามารถ
ขายอสงัหาฯในประเทศมากขึน้ และจะส่งผลบวกในการลดภาวะอุปทานสะสมอสงัหาฯในตลาดใหล้ดลง และเกิดการ
ผลิตอปุทานอสงัหาริมทรพัยใ์หม่เพิ่มขึน้ ซึ่งจะช่วยใหเ้กิดการผลิตทัง้ในภาคที่เก่ียวเนื่องกบัอสงัหาฯ ทัง้อตุสาหกรรมตน้
น า้และปลายน า้ขยายตวัขึน้ รวมถึงเกิดการจา้งงานมากขึน้ หรือที่เรียกว่า เกิด multiplier effects ในระบบเศรษฐกิจ 

“แต่ในการด าเนินการนโยบายนีค้วรก าหนดใหช้ดัเจนว่า รฐับาลจะอนุญาตใหช้าวต่างชาติซือ้บา้นและที่ดินเพื่อ
การอยู่อาศยัระยะยาวในประเทศไทยในช่วงก่ีปี อาจไม่ตอ้งเปิดนโยบายนีต้ลอดไป และควรก าหนดใหช้ดัเจนว่าเป็นที่อยู่
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อาศัยระดับราคาใด   เพื่อไม่ใหเ้กิดการซือ้ที่ดินและที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่อยู่ในก าลงัซือ้ของคนไทยส่วนใหญ่ เช่น 
รฐับาลอาจไม่อนญุาตใหช้าวต่างชาติซือ้บา้นและที่ดินในระดบัราคาไม่เกิน 10  หรือ  15  ลา้นบาท ขึน้อยู่กบัพืน้ที่ รวมถึง 
ควรก าหนดระยะเวลาในการถือครองกรรมสิทธิ์ใหช้ดัเจนเพื่อป้องกนัการเก็งก าไร เช่น ไม่นอ้ยกว่า  3 - 5 ปี ซึ่งจะไม่ท าให้
เกิดการเก็งก าไรในที่ดินและราคาที่อยู่อาศยั และยงัเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดฟองสบู่อสงัหาริมทรพัยไ์ด ้รวมถึงควรมีการ
ก าหนดภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งส าหรบัผูท่ี้ถือครองกรรมสิทธิ์ท่ีดินที่เป็นคนต่างชาติในอัตราที่แตกต่างจากคน
ไทย และการก าหนดเรื่องกฎเกณฑก์ารขายบา้นและที่ดินเมื่อชาวต่างชาติตอ้งการขายต่อเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งแลว้
ใหช้ดัเจนอีกดว้ย”   

------------------------------------ 
 

ข้อความจ ากัดความรับผิดชอบ 
ขอ้มลูสถิติ ขอ้เขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบบันี ้ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยไ์ดร้บัมาจากแหลง่ขอ้มลูที่เชื่อถือไดห้รือ

จากการประมวลผลที่เชื่อถือได ้ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยไ์ดต้รวจสอบจนมั่นใจในระดบัหน่ึงแลว้ แต่ศนูยข์อ้มลู
อสงัหารมิทรพัยไ์ม่สามารถยืนยนัความถกูตอ้งหรือความเป็นจรงิ และไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ไม่ว่าใน

กรณีใด ๆ จากการใชข้อ้มลู ผูน้  าขอ้มลูไปใชพ้งึใชว้ิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 
 


