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วิกฤต COVID-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ 
ภาพรวมของประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ 
รับผลกระทบอย่างมาก ทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นเรื่อง
ที่ท้าทายให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เกิดความสมดุล  
เพื่อ “การดำารงอยู่” ของธุรกิจต่อไป

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  ตระหนักถึงบทบาทความสำาคัญ
ในการชว่ยสร้าง “เสถียรภาพ” แก่ภาคธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์
ด้วยการบูรณาการทุกฐานข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
ทีแ่มน่ยำา ดว้ยระบบการจัดการดา้นขอ้มลูทีท่นัสมยั ครอบคลมุ 
และมีความเชื่อมโยง เพ่ือช่วยให้การวิเคราะห์ครอบคลุม 
ไดท้กุมติิและทกุมมุมอง สร้าง “ความย่ังยนื” ใหเ้กิดขึน้แก่ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ของประเทศ 

บูรณาการทุกฐานข้อมูล
ให้อสังหาริมทรัพย์ ไทย

เติบโตอย่างสมดุล
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 วิสัยทัศน์
 Vision

เป็นศูนย์กลางข้อมูล
ด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ
ที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล
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 พันธกิจ
 Mission

ดำาเนินการด้านข้อมูล การวิเคราะห์วิจัย   
การพยากรณ์ธุรกิจ และ 
การให้คำาปรึกษา รวมถึงเผยแพร่ 
ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์
ของประเทศสู่สาธารณะ
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ภารกิจ
ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์
REIC Missions

เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลประกอบอื่นๆ 
To be a center of real estate data collection and 

development, including other related data. 

เป็นศูนย์สำารวจ วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์
To be a center of real estate surveys, analyses and 

researches and situations assessments and trends. 

เป็นศูนย์พยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ราคาอสังหาริมทรัพย์
To be a center of real estate demands, supplies and prices 

forecasts.

เป็นศูนย์เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์
To be a center of real estate information dissemination 

and services. 

เป็นศูนย์ให้บริการปรึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์
To be a center for consultation services and knowledge 

developments for real estate industry.

01
02
03
04
05
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 วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียที่เกิดขึ้นในช่วง 
พ.ศ. 2540 มีสาเหตุสำาคัญจากการเกิดภาวะฟองสบู่       
และภาวะอุปทานที่อยู่อาศัยล้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
ของประเทศไทย ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนมีความเห็น
สอดคล้องกันว่า วิกฤตที่เกิดครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่า            
ในขณะน้ันประเทศไทยยังขาดระบบขอ้มลูอสงัหารมิทรัพย์
ทีเ่พยีงพอในการใหข้อ้มลูและแจ้งเตือนต่อผูป้ระกอบการฯ 
ถึงวิกฤตที่กำาลังจะมาถึง ดังน้ันจึงมีความจำาเป็นที่จะ          
จัดต้ัง ”ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” ขึ้นในประเทศไทย 
เพื่อเป็นหน่วยงานกลางให้ทำาหน้าท่ีหลักในการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่กระจายอยู่ตาม         
หน่วยงานต่างๆ มาประมวลผลเป็นข้อมูลภาพรวมของ
ประเทศมาเผยแพรโ่ดยรวดเรว็ และทนัเหตุการณ ์เพ่ือลด
ความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตในอนาคต
	 ด้วยแรงสนับสนุนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ	
และภาคเอกชน	กระทรวงการคลังได้เสนอให้	คณะรัฐมนตรี	
จึงมีมติเ ม่ือวันท่ี	 17	 สิงหาคม	 2547	 ต้ัง“ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์”	 โดยเป็นหน่วยงานอิสระระดับสายงาน									
ภายใต้การก�า กับดูแลของธนาคารอาคารสงเคราะห์	 
การด�าเนินงานอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดต้ัง	
2	ประการ	ได้แก่
	 1.		 เพื่อท�าหน้าท่ีเป็น	 “หน่วยงานกลางจัดเก็บข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ของประเทศ”	 (Data	 Collection)	 ให้เป็น 
ฐานข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง	เชื่อถือได้	และทันต่อเหตุการณ์

 Real estate bubble and over supply were 
major causes of the Asian financial crisis in 1997. 
Many involved parties agreed that the crisis showed 
that Thailand lacked for proper data and information 
system, which was not able to warn developers 
about in coming crisis. Therefore, it was necessary 
to establish a real estate information in Thailand, 
which performs the main function in collecting and 
processing data and information at national level 
from various sources. It would also disseminate 
real estate information quickly and timely for           
minimizing risk of future crisis.
	 With	strongly	supports	 from	public	and	private	
organizations,	 eventually,	 on	 August	 17,	 2004,	 the								
Cabinet	 resolved	 to	 establish	 the	 “Real	 Estate 
Information	Center	 (REIC)”,	 in	 accordance	with	 the	
Ministry	 of	 Finance	 proposal.	 The	 REIC	 has	 been	 
an	 independent	 unit	 which	 under	 the	 Government	 
Housing	 Bank.	 Furthermore,	 the	 REIC’s	 operations	 
has	 been	under	 the	 supervision	of	 the	 “Real	 Estate	 
Information	Center	Committees”	which	was	appointed	
by	 the	Minister	 of	 Finance.	 The	main	 objectives	 of	 
REIC	establishment	are:
	 1.		 To	be	a	national	 center	of	 real	estate	data	
collection	 and	 database	 development,	 which	 is 
accurate,	reliable,	and	up	to	date.
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ประวัติการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
REIC History
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	 2.		 เพื่อท�าหน้าท่ีจัดท�าขอ้มูล	(Information	Provider)	
ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กับกระทรวงการคลังและ 
หนว่ยงานรฐัท่ีท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ	
รวมท้ังให้บริการข้อมูลแก่ภาคเอกชนและประชาชนผู้สนใจ
ท่ัวไปด้วย
	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับมอบหมายให้เก็บ
รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 7	ประเภท	 ได้แก่	 ท่ีอยู่อาศัย	
อาคารส�านักงาน	 ศูนย์การค้า	 โรงแรม-รีสอร์ท	 นิคม
อุตสาหกรรม	 สนามกอล์ฟ	และท่ีดินเปล่า	 โดยจัดเก็บและ
รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ	 ท้ังของภาครัฐและเอกชน	 
และเผยแพร่ข้อมูลในด้านอุปทาน	 อุปสงค์	ภาวะตลาด	และ
การเงินท่ีอยูอ่าศัย	ฯลฯ	
	 	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ได้เริ่มด�าเนินงานอย่าง 
เป็นทางการ	เม่ือวันท่ี	25	สิงหาคม	2547	โดยมีส�านักงานอยูท่ี่
ชั้น	 18	อาคาร	2	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ส�านักงานใหญ	่ 
การด�าเนินงานในช่วงแรกภารกิจส�าคัญยังคงมุ่งเน้นไปท่ี 
การรวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ครบท้ัง	 7	ประเภท	 
ท้ังท่ีเป็นขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ	และในปัจจุบนัศูนยข์อ้มูล
อสังหาริมทรัพย์ได้เพิ่มความส�าคัญในการน�าข้อมูลท่ีจัดเก็บ
มาใช้เพื่ อการวิเคราะห์และวิจัย	 เพื่ อน�าผลไปเผยแพร่สู่
สาธารณะผ่านช่องทางหลักบนเว็บไซต์	 www.reic.or.th	 
สื่อสังคมออนไลน์	การจัดสัมมนา	การแถลงขา่ว	การให้ข้อมูล
ผ่านสื่อมวลชน	และผ่านชอ่งทางอ่ืน	ๆ	
	 ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สามารถด�าเนิน
ภารกิจได้ครบถ้วนอย่างเป็นรูปธรรม	 ท้ังในส่วนของ	 
การรวบรวมข้อมูลอสงัหารมิทรพัย์	การเป็นศูนยวิ์จัย	วิเคราะห์	
และพยากรณ์อุปสงค์	 อุปทาน	 ราคาอสังหาริมทรัพย์	 เพื่อ
ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์	 รวมถึง
ท� าการเผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้าน
อสงัหารมิทรัพย	์นอกจากน้ี	ยงัได้ท�าหน้าท่ีบรกิารให้ค�าปรึกษา
และพฒันาความรูเ้ก่ียวกับอสงัหารมิทรพัย์	การท�าภารกิจของ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับความร่วมมือและการ
สนับสนุนการท�างานแก่ทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง	ท้ังภาครัฐและ
เอกชน	และได้รับการยอมรับด้วยดีเสมอมา

	 2.		 To	 perform	 as	 real	 estate	 information	 
provider	 for	 serving	 the	Ministry	 of	 Finance	 and	 
government	 agencies	 responsible	 for	 national	 
economic	 policies,	 as	well	 as	 private	 sector	 and	 the	 
interested	people.
	 The	REIC	has	been	assigned	to	collect	7	real	estate	
data	 and	 information	 categories,	 including	 houses												
and	 condos,	 office	 buildings,	 shopping	 centers,	 
hotels-resorts,	 industrial	 estates,	 golf	 courses	 and											
vacant	 land	 from	various	data	 sources	of	 public	 and	
private	organizations.	Moreover,	 it	 also	disseminates	
information	of	 real	estate	 supplies,	demands,	market	
conditions,	housing	finance	etc.
	 The	REIC	official	 commenced	 its	operation	on	
August	25,	2004.	The	office	has	been	 located	on	 the	 
18th	floor,	Building	2,	Government	Housing	Bank,	head	
office.	At	the	initial	stage,	the	major	tasks	were	focused	
on	data	and	information	collection	in	the	7	real	estate	
categories	 from	 the	primary	 and	 secondary	 sources.										
At	 present,	 the	 REIC	 emphasizes	 on	 utilizing	 these										
data	and	information,	and	distributing	these	results	to	
all	stakeholders	and	general	public	through	REIC	official	
website	"www.reic.or.th",	and	social	network	channels,	
as	well	as	traditional	channels	such	as	seminars,	press	
conferences	and	mass	medias,	etc.	
	 Today,	 the	 REIC	 can	 complete	 all	 assigned														
missions	 concretely,	 in	 terms	of	 real	 estate	data	and	
information	collection;	center	of	research,	analyses	and	
forecasts	on	real	estate	situations	assessments;	provision	
of	real	estate	information	services	and	dissemination.	
Moreover,	the	REIC	also	delivers	real	estate	consultation	
services,	 knowledge	developments	 and	education	 to	
interested	persons	and	organizations.	The	REIC’s	tasks	
and	missions	have	been	received	well	cooperations	and	
supports	from	all	stakeholders,	both	public	and	private	
sectors,	 and	 its	 accomplishments	 have	 also	 been																
received	well	acceptance	persistently.
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REIC 
Timelines 
2547 - 2563

•	จัดกิจกรรม	“มหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ”	ซึ่งถือว่า 
	 เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาฐานข้อมูลธุรกิจบ้านมือสอง
•	เผยแพร่ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง

•	สำารวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย	
	 และเผยแพร่ผลสำารวจเป็นครั้งแรก	จำานวน	16	จังหวัด
•	พัฒนาระบบฐานข้อมูลบ้านมือสอง	โดยรวบรวมข้อมูล
	 บ้านมือสองจากหน่วยงานราชการ	AMC	ของรัฐ	และ		 	
	 AMC	เอกชน	สถาบันการเงิน	และบริษัทตัวแทน-
	 นายหน้าฯ	ได้มากกว่า	200,000	รายการ	ให้บริการ
	 ผ่าน	www.clickthaihome.com	

•	ร่วมกับ	3	สมาคมหลักด้านอสังหาริมทรัพย์	จัดทำาดัชนี  
	 ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย
•	พัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บและติดตั้งระบบเครือข่าย	 	
	 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการออก
	 ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน	อาคารชุดสร้างเสร็จจดทะเบียน			
	 และโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์	แก่กรมที่ดิน
•	พัฒนาสู่คลังข้อมูล	หรือ	Real	Estate	Data		 	
	 Warehouse	ที่สมบูรณ์แบบ	เพื่อเป็นแหล่งกลาง
	 ในการจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมได้	

•	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดทำาการวันที่	
	 17	สิงหาคม	2547
•	เริ่มต้นพัฒนาฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	7	ประเภท	
	 ได้แก่	ที่อยู่อาศัย	อาคารสำานักงาน	ศูนย์การค้า	
	 โรงแรม-รีสอร์ท	นิคมอุตสาหกรรม	สนามกอล์ฟ	
	 และที่ดินเปล่า

•	พัฒนาระบบ	MLS	หรือ	Multiple	Listing	Service	และ	
	 ขอความร่วมมือบริษัทตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์	
	 ให้เป็นผู้นำาเข้าข้อมูล
•	ขยายการจัดเก็บข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	เพิ่มเติม	
	 57	รายการ	โดยเพิ่มข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์	
	 อสังหาริมทรัพย์ครบทั้ง	6	ประเภท	ในพื้นที่	
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	

•	จัดทำาดัชนีราคาห้องชุดในกรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	โดยร่วมกับ 
	 สมาคมอาคารชุดไทย
•	จัดทำาดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน	โดยร่วมกับ  
	 สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
•	จัดทำารายงานการศึกษาสิทธิการถือครองอสังหาริมทรัพย์  
	 ของชาวต่างชาติ	

•	ร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ	ศึกษาวิจัยการ
	 คาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยในช่วงปี		 	
	 2552	-	2559
•	พัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บและติดตั้งระบบเครือข่าย	 	
	 คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลการออกใบอนุญาต	 	
	 ก่อสร้างอาคาร	ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
•	ร่วมกับกรมธนารักษ์ในการจัดเก็บข้อมูลการโอน	 	
	 กรรมสิทธิ์จากแบบรายงาน	ท.ด.	86	(ปัจจุบันได้ยกเลิก	 	
	 ระบบนี้ไปแล้ว	เนื่องจากได้รับข้อมูลจากกรมที่ดิน)
•	สำารวจและวิเคราะห์ความต้องการที่อยู่อาศัยของ
	 ผู้เข้าชมงานมหกรรมบ้านและคอนโด	ตั้งแต่ปี	2551	
	 ถึงปัจจุบัน

2548

2549

2550

2547

2552

2553

2551
•	ร่วมกับสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย		
	 จัดทำาดัชนีราคาบ้านเดี่ยว	และทาวน์เฮ้าส์	ในกรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล
•	พัฒนาหลักสูตร	REIC	Real	Estate	Certification	Program	
	 สร้างองค์ความรู้ควบคู่การใช้ข้อมูล
•	พัฒนางานสำารวจโครงการที่อยู่อาศัย	สู่	Customized	Reports
	 รายทำาเล	

2554

2555
•	เผยแพร่รายงานโครงการอาคารชุดเปิดใหม่รายเดือน
•	จัดทำารายงานผลกระทบจากอุทกภัยต่อภาคที่อยู่อาศัย	
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•	จัดทำารายงานและเผยแพร่ข้อมูลภาวะตลาด	
	 โอกาส	และอุปสรรค	สำาหรับการลงทุนในธุรกิจ  
	 อสังหาริมทรัพย์ในประเทศกลุ่มอาเซียน
•	จัดทำารายงานโครงการที่อยู่อาศัยสำาหรับประชากรฐานราก
•	จดัทำา	REIC	Research	Report	โครงการจดัสรรเปดิตัวใหม	่ 
	 และโครงการอาคารชุดเปิดตัวใหม่	ในพื้นที่กรุงเทพฯ	-	 	
	 ปริมณฑล

•	พัฒนาข้อมูลตาม	Indicators	ตาม	Standard	Data		
	 Platform	สำาหรับเป็นเครื่องชี้วัดด้านที่อยู่อาศัย
	 และอสังหาริมทรัพย์อื่น	จำานวน	6	รายการ
•	สำารวจโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดระดับรองของ 
	 ภูมิภาค	อีก	14	จังหวัดรวมกันเป็น	26	จังหวัด
•	การพัฒนาโปรแกรมสืบค้นข้อมูลโครงการสำารวจ
	 ที่อยู่อาศัย
•	การพัฒนา	Application	บน	Smart	Phone	เพื่อให้	
	 บริการข่าวอสังหาริมทรัพย์	(น้ำาหนักร้อยละ	10)

•	เพิ่มการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์	
	 ห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศ	เพื่อเผยแพร่เป็น 
	 รายเดือน	
•	เพิ่มการจัดเก็บและรายงานข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ	
	 จดทะเบียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	ภูเก็ต	เชียงใหม่	และ	
	 ขอนแก่น	
•	เพิ่มการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการเช่าที่ดินระยะยาว
•	ดำาเนินโครงการพัฒนา	Map-Based	Self	Reporting	 
	 Application	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสำารวจข้อมูล 
	 ที่อยู่อาศัยภาคสนาม	
•	พัฒนารูปแบบการให้บริการระบบสมาชิก	Exclusive		
	 Member	เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ชุดข้อมูล	
•	เปิดให้บริการ	www.taladnudbaan.com	
	 เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาฐานข้อมูล	
	 อสังหาริมทรัพย์มือสอง	และทำาหน้าที่เป็น	Digital	 
	 Virtual	Market	เพื่อเก็บข้อมูลบ้านมือสอง	และ	
	 NPA	ของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ	และกรมบังคับคดี
•	เริ่มให้บริการข้อมูลผ่าน	Social	Media	ได้แก่	
	 Facebook	และ	Line•	เพิ่มพื้นที่การสำารวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่าง

	 การขายเป็น	40	จังหวัด	เพื่อให้ครอบคลุมให้ได้ถึง
	 ร้อยละ	90	ของจังหวัดที่มีการพัฒนาโครงการจัดสรรที่ดิน	
	 และอาคารชุด
•	จัดทำารายงานบทวิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย
	 สำาหรับผู้สูงอายุ

•	จัดทำาดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา	
•	พัฒนา	Smart	REIC	Mobile	Application	ให้บริการ	
	 ข้อมูลสำาหรับสมาชิกเว็บไซต์	www.reic.or.th	รายงาน 
	 ข่าวอสังหาริมทรัพย์	และข่าวประชาสัมพันธ์
•	จัดทำารายงานบทวิเคราะห์ความต้องการที่อยู่อาศัย	
	 จากผลสำารวจความต้องการที่อยู่อาศัยผ่าน	 
	 Application	“Home	for	All”	ซึ่งพัฒนาโดย
	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

•	ปรับปรุงเว็บไซต์	ww.reic.or.th	ให้มีการสืบค้นข้อมูลสถิติ	
	 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
•	เพิ่มการจัดทำาชุดข้อมูลที่อยุ่อาศัยประเภทการโอน  
	 กรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ทั้ง	7	ประเภทได้ครอบคลุม		 	
	 77	จังหวัดทั่วประเทศ	
•	เผยแพร่บทวิเคราะห์สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์		 	
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	และจังหวัดภูมิภาค	
	 เป็นรายไตรมาส
•	จัดทำาระบบ	Warning	System	เพื่อเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 
	 ของอสังหาริมทรัพย์	จำานวน	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านการโอน  
	 กรรมสทิธิท์ีอ่ยูอ่าศยั	ดา้นทีอ่ยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบยีน		
	 ด้านอัตราดูดซับที่อยู่อาศัย	ด้านดัชนีรวม	อุปสงค์	และ	 	
	 อุปทาน	ที่อยู่อาศัย	นำาร่องในพื้นที่	กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล
•	ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือจัดทำาข้อมูล 
	 อสังหาริมทรัพย์	ระหว่าง	14	สมาคมด้านการพัฒนา
	 ที่อยู่อาศัย	และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	
•	ศึกษาการจัดทำาระบบ	Big	Data	เพื่อการวิเคราะห์วิจัย	  
	 ตลาดอสังหาริมทรัพย์	

•	จัดทำา	Standard	Data	Platform	เพื่อเผยแพร่สถิติ 
	 ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ตามกรอบเวลาอย่างต่อเนื่องและ	
	 สม่ำาเสมอ
•	เพิ่มการจัดทำาข้อมูลใหม่ในกลุ่มที่อยู่อาศัย	7	ข้อมูล	 
	 อาทิ	ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่	ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่	
	 ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่	ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม	
	 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย	เป็นต้น	
•	จัดทำารายงานบทวิเคราะห์รายทำาเล	อาทิ	พื้นที่เขต 
	 เศรษฐกิจพิเศษ	ปี	2558	โครงการที่อยู่อาศัยตามแนว	
	 รถไฟฟ้า	และรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มการ	
	 เปลี่ยนแปลงราคาห้องชุด	ปี	2557
•	พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	REIC	search		
	 engine	เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลให้
	 ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

2556 2559

2562

2557 2560
2563

2561
2558

•	เผยแพร่ข้อมูล	Refinance	ครั้งแรก
•	เพิ่มข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน		 	
	 จังหวัดระยอง	สงขลา	เชียงราย	และนครราชสีมา
	 รวม	65	รายการ
•	ปรับรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์	ทั้งในส่วน
	 ของการจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล	และการเพิ่มช่องทาง
	 เผยแพร่ข้อมูลผ่าน	Social	Media	
•	จัดทำาบทวิเคราะห์ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยมือสอง
	 จาก	Data	Preparation	and	Analytics
•	จัดทำาบทวิเคราะห์ประเมินผลกระทบจากมาตรการของรัฐ
	 ในการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	
•	เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลผ่าน	Social	Media		
	 เต็มรูปแบบ	
•	ช่องทางที่	เผยแพร่	Social	Media	ได้แก่	Youtube	
	 และ	Twitter
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สารประธานกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

	 “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์”	 ได้รับการจัดต้ังขึ้นมา
เพื่อท�าหน้าท่ีจัดเก็บ	 วิเคราะห์	และเผยแพร่ข้อมูลท่ีจะช่วย
ป้องกันมิให้เกิดวิกฤตหรือลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดปัญหา
ลักษณะเดียวกันในอนาคต	 นับจากเดือนสิงหาคม	 ปี	 2547	
จนถึงปัจจุบัน	การด�าเนินภารกิจส�าคัญของหน่วยงานแห่งน้ี
ภายใต้การก�ากับดูแลของธนาคารอาคารสงเคราะห์	 โดยมี
คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ซึ่งมีผู้แทนจาก
หน่วยงาน	 ท้ังภาครัฐและเอกชนในการวางแนวทางพัฒนา
ระบบข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ	รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
ก�าหนดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ	 รวมถึงการปรับตัวทาง 
ธุรกิจของภาคเอกชนในหลายปีท่ีผ่านมา
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		 ปี	 2563	 เป็นห้วงเวลาท่ีภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 
ได้ประสบปัญหาการแพรร่ะบาด	COVID-19	ซึ่งเป็นปัจจัยลบ
ต่อเน่ืองจากมาตรการควบคุม	LTV	ในปี	2562	ซึ่งศูนย์ข้อมูลฯ
ได้ท�าหน้าท่ีติดตามสถานการณ์ของอสังหาริมทรัพย์ผ่าน 
ข้อมูลต่างๆ	 ท่ีได้รวบรวมและวิเคราะห์และได้ส่งสัญญาณ 
สู่สาธารณะอย่างต่อเน่ืองซึ่งได้ช่วยให้ผู้ประกอบการมี 
การชะลอการเปิดตัวโครงการท่ีอยู่อาศัยใหม่ในปี	 2563	ลง	
และยังได้มีการปรับกลยุทธท์างธุรกิจได้อยา่งดี	
	 นอกจากการท�าภารกิจข้างต้นท่ีท�าได้ดีในระดับหน่ึง
แล้ว	ศูนยข์อ้มูลฯ	จะยงัคงพฒันาในด้านขอ้มูลในการเชื่อมโยง
ข้อมูลต่างๆ	 ของศูนย์ข้อมูลฯ	 กับหน่วยงานต่างๆ	 เพ่ือให้ 
เกิดการเป็น	 “บิ๊กดาต้า”	 ซึ่งจะสามารถช่วยให้ศูนย์ข้อมูลฯ	 
ท�าหน้าท่ีในด้านวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในภาวะต่างๆ	 

ได้อย่างครอบคลุมและมีความรวดเร็วทันการณ์มากยิ่งขึ้น	 
เพื่อสามารถจัดท�าข้อเสนอแนะแนวทางเป็นรูปธรรมและ 
แก้ปัญหาอย่างเท่าทันสถานการณ์	 ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ประโยชน์ให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและประชาชนท่ัวไป 
ให้ได้รบัประโยชน์จากขอ้มูลและการวิเคราะห์ของศูนยข์อ้มูลฯ	
ซึ่งจะชว่ยสร้างความยั่งยืนให้แก่ภาคอสังหาริมทรัพย์ต่อไป
	 ในนามประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์	
และประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์พร้อม 
ท่ีจะสนับสนุนให้ศูนย์ข้อมูลฯ	ด�าเนินการตามภารกิจได้อย่าง
สมบูรณ์และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง	
เพื่อให้การขบัเคล่ือนภาคธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละเศรษฐกิจ
ในภาครวมของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างม่ันคงและ
ยั่งยืน	

(นายยุทธนา	หยิมการุณ)
ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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สารประธานกรรมการดำาเนินการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 (ธอส.)	 สถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจของรัฐ	พันธกิจ	 :	 “ท�าให้คนไทยมีบ้าน”	 ได้ท�าให้	 
คนไทยมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเองกว่า	 3.7	 ล้านครอบครัว 
ในช่วงระยะเวลา	 68	 ปีท่ีผ่านมา	 แต่ในปัจจุบันคนไทย 
ก�าลังเผชิญกับการระบาดของไวรัส	COVID-19	ท่ีเริ่มมาต้ังแต่
ต้นปี	 2563	 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถ 
ในการขอสินเชื่อเพ่ือการมีท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
และปานกลาง	 ด้วยผลกระทบเช่นน้ี	 ท�าให้	 ธอส.	 เข้ามา 
มีบทบาทในการชว่ยเหลือคนไทยมากยิง่ขึ้น	ธอส.	ได้พยายาม
ช่วยให้ ผู้ ท่ี ต้องการมี ท่ีอยู่อาศัยสามารถเข้าถึงสินเชื่ อ 
ได้ในระดับเดิม	โดยยังคงรักษามาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ
อย่างเหมาะสม	นอกจากน้ี	 ธอส.	ยังได้มีความร่วมมืออย่างดี
กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในการสนับสนุนสินเชื่อ 
ท้ัง 	 Pre-finance	 ในการสร้างท่ีอยู่อาศัยส�าหรับกลุ่ม 
ผู้มีรายได้น้อย	 และ	 Post-finance	 สนับสนุนลูกค้าของ 
โครงการด้วย
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	 ผลจากความมุ่งม่ันเหล่าน้ี	 ท�าให้ในปี	 2563	 ธอส.	
สามารถปล่อยสินเชื่ อท่ีอยู่อาศัยใหม่ได้สูงถึง	 225,151	 
ล้านบาท	หรือ	 140,386	บัญชี	 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน	 4.57%	 
ท�าให้ยอดของสินเชื่ อท่ีอยู่อาศัยปล่อยใหม่ในปี	 2563 
เป็นยอดท่ี	 ธอส.	 ท�าได้สูงสุดในรอบ	 67	 ปี	 นับต้ังแต่ก่อต้ัง
ธนาคารมา	 นอกจากน้ี	 ธอส.	 ยังสามารถปล่อยสินเชื่ อ 
ท่ีอยู่อาศัยวงเงินกู้ไม่เกิน	 2	 ล้านบาท	ซึ่งเป็นสินเชื่อส�าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง	 ท่ีต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัยได้ถึง	
88,007	 ล้านบาท	 ผลการด�าเนินงานของ	 ธอส.	 เป็นสิ่งท่ี 
แสดงให้เห็นว่า	ธอส.	ยังคงสามารถขับเคล่ือนพันธกิจในการ
สร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านได้อยา่งต่อเน่ืองแม้ในชว่งวิกฤต
	 นอกจากเร่ืองการสนับสนุนสินเชื่ อแก่ประชาชน 
ท่ีต้องการซื้อท่ีอยูอ่าศัยแล้ว	ธอส.	ยังมีหน่วยงาน	“ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์”	 ท่ีท�าหน้าท่ีติดตามสถานการณ์และ 
ส่งสัญญาณเตือนถึงทิศทางของตลาดอสังหาริมทรัพย ์
อยา่งต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี	2547	รวมระยะเวลา	17	ปีท่ีผ่านมา	 
โดยในปี	 2563	 ศูนย์ข้อมูลฯ	 ได้ท�าหน้าท่ีอย่างดีในการ 
ส่งสัญญาณถึงการชะลอตัวของตลาดและการเกิดอุปทาน 
ส่วนเกิน	 ซ่ึงได้ท�าให้ผู้ประกอบการเกิดการปรับตัวรับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัส	COVID-19	ได้เป็นอยา่งดี	

	 ก้าวต่อไปของ	ธอส.	 ในปี	2564	ธอส.	ยังคงเดินหน้า
ท�าให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้นผ่านโครงการสินเชื่ อต่างๆ	 
ผ่านบริการในรูปแบบ	Digital	Service	Platform	และด�าเนิน
การสนับสนุนนโยบายด้านท่ีอยูอ่าศัยของรัฐบาลอยา่งต่อเน่ือง	
รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	
ผ่านการท�างานของศูนย์ข้อมูลฯ	 เผยแพร่ข้อมูลและผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลให้กับหน่วยงานส�าหรับภาครัฐเพื่ อ
ประกอบการจัดท�านโยบาย	และส�าหรับภาคเอกชน	 เพื่อใช้ 
ในการวางแผนและปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
	 ธอส.	ขอเป็นก�าลังใจให้กับทุกภาคส่วนก้าวข้ามวิกฤต
การแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 ไปได้ด้วยกัน	 และน�าพา 
ให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลับมาสู่ภาวะปกติและเติบโต 
อยา่งยั่งยืนต่อไป

	 (นายฉัตรชัย	ศิริไล)
	 กรรมการผู้จัดการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
	 ประธานกรรมการด�าเนินการ
	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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สารผู้อำานวยการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

	 ปี 	 2563	 เ ป็นปี ท่ี มีความยากล�าบากอีกปีหน่ึง	 
ส�าหรับภาคอสังหาริมทรัพย์	 อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก 
การแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง 
ต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ	 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวม							
ของประเทศหรือ	 GDP	 ในปี	 2563	 ลดลงถึงร้อยละ	 -6.1	 
ซ่ึงเป็นการขยายตัวท่ีต�าสุดในรอบ	 22	 ปี	 หลังจากวิกฤต										
ต้มย�ากุ้ง	 ด้วยทิศทางของสภาวะเศรษฐกิจเช่นน้ีส่งผล 
ใ ห้ภาคอ สั งหาริ มทรัพย์ มี ก ารหด ตัวลง ด้ วย เช่ น กัน	 
แต่ด้วยมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล	 
ร่วมกับความพยายามใช้มาตรการทางการตลาดในการ 
กระตุ้ นการ ซ้ื อ ท่ี อ ยู่ อ า ศัยของภาค เอกชน 	 ช่ วย ใ ห้																																								
ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย	 สามารถผ่านวิกฤตไปได้ด้วย	 
ยอดหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ ท้ังประเทศลดลงกว่าปี	 2562	 
เพียงร้อยละ	 -8.5	 ด้วยมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ ท่ีลดลง												
เล็กน้อยเพียงร้อยละ	-0.3	เท่าน้ัน
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	 ด้วยบทบาทและภารกิจหลักของศูนย์ข้อมูลอสังหา 
ริมทรัพย์	ในฐานะหน่วยงานท่ีต้องส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอสังหาริมทรัพย	์
พยากรณ์อุปสงค์	 อุปทาน	 และราคาของอสังหาริมทรัพย	์ 
ในสถานการณ์ท่ีมีปัจจัยท้ังด้านบวกและด้านลบต่อภาค 
การลงทุนของประเทศ	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ยังคง 
ต้องมุ่งม่ันสานต่อความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีครอบคลุม 
ท้ังสว่นกลางและภูมิภาคในทกุมิติ	เพื่อให้สามารถสง่ต่อขอ้มูล	
บทวิเคราะห์	และรายงานสถานการณ์ท่ีถูกต้อง	แม่นย�า	และ
ทันต่อสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น	
	 ช่วงปี	 2563	 ท่ีผ่านมา	 ศูนย์ข้อมูลฯ	 ได้พัฒนารวม 
ฐานข้อมูลต่างๆ	 ให้มีความเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น	 เพื่อไปสู่ 
การพัฒนาเป็นข้อมูลขนาดใหญ่	 หรือ	 Big	 Data	พร้อมกับ
การน�าเครื่ องมือ	 Business	 Intelligence	 (BI)	 มาสร้าง 
การวิเคราะห์แบบ	 Data	 Visualization	 เพ่ือช่วยให้การ
วิเคราะห์ข้อมูลสามารถครอบคลุมได้ทุกมิติและทุกมุมมอง	
รวมถึงการพัฒนาโมเดลการพยากรณ์ให้มีความแม่นย�าข้ึน	 
ซ่ึงผลจากการพัฒนาระบบและเทคนิคการวิเคราะห์และ 

การพยากรณ์เหล่าน้ี	 ได้ท�าให้ศูนย์ข้อมูลฯ	 สามารถน�ามา 
ใช้ส่งสัญญาณและทิศทางของตลาด	 ซึ่งผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์สามารถน�าผลการวิเคราะห์ของศูนย์ข้อมูลฯ
ไปใช้ในการปรับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจในภาวะวิกฤต 
ได้อยา่งเหมาะสม
	 ในปี	 2564	แม้ในช่วงต้นปีมีการแพร่ระบาดของเชื้อ	
COVID-19	และยังคงมีความเส่ียงในด้านภาวะความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย	 แต่ยังคงเชื่ อ ม่ัน 
ว่าเราจะผ่านปี	 2564	 ไปได้อย่างดี	 ด้วยแรงขับเคล่ือน 
ของมาตรการรัฐ	 และด้วยความร่วมมือของภาคเอกชน	 
ซึ่งท้ังสองฝ่ายต้องท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด	 เพื่อร่วมกัน 
ขับเคล่ือนมาตรการต่างๆ	 ศูนย์ข้อมูลฯ	พร้อมท่ีจะสนับสนุน 
ท้ังในด้านข้อมูล	 มุมมองเชิงการพัฒนาตลาดท่ีอยู่อาศัย 
และการขับเคล่ือนนโยบายกับทุกภาคส่วน	 โดยหวัง 
เป็นอย่างยิ่งว่า	 ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยจะก้าวต่อไปด้วย 
ความม่ันคงและยั่งยืน	 ซึ่งท้ายน้ี	 ศูนย์ข้อมูลฯ	 ขอขอบคุณ 
ในความร่วมมือและการสนับสนุนในด้านต่างๆ	 จากทุก 
ภาคสว่น	มา	ณ	โอกาสน้ี	ด้วยครับ

	 (ดร.	วิชัย	วิรัตกพันธ)์
		 ผู้ตรวจการธนาคาร
		 รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
		 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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โครงสร้าง
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

คณะกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
REIC Board of Directors

คณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GHB Board of Directors

คณะกรรมการดำาเนินการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
REIC Executive Board

ผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
REIC Director - General

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ (ด้านปฏิบัติการ)
Deputy Director (Operations)

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ (ด้านบริหาร)
Deputy Director (Management)

ฝ่ายสถิติและประมวลผลข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์
Statistics and Data
Processing Department

ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
Planning and Budgeting
Department

ฝ่ายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Market 
Research Department

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล
Public Relations and Information 
Services Department

ฝ่ายเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
Information Technology Department
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คณะกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
REIC Board of Directors

1. นายยุทธนา หยิมการุณ
 ประธานกรรมการ
 Mr. Yuttana Yimgarund
 Chairman of the Board, REIC

2. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
 ผู้อำานวยการ
 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
 กรรมการ
 Ms. Kulaya Tantitemit
 Director - General
 Fiscal Policy Office
 REIC Director
 

3. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
 อธิบดีกรมที่ดิน 
 กรรมการ
 Mr. Nisit Jansomwong
 Director - General
 Department of Lands
 REIC Director

4. นางอรัญญา ทองน้ำาตะโก
 อธิบดีกรมบังคับคดี
 กรรมการ
 Mrs. Aranya Tongnumtago
 Director - General
 Legal Execution Department
 REIC Director
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คณะกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
REIC Board of Directors

7. นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์
 ผู้อำานวยการสำานักงานสถิติแห่งชาติ
 กรรมการ
 Ms. Wanpen Poonwong
 Director - General
 National Statistical Office
 REIC Director

10. นายชาตรี วัฒนเขจร 
 รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
 กรรมการ 
 Mr. Chatree Watanakhajorn 
 Deputy Permanent Secretary 
 Bangkok Metro Administration
 REIC Director

 

8. นายสันติธร ยิ้มละมัย
 รองอธิบดีกรมส่งเสริม
 การปกครองท้องถิ่น
 กรรมการ
 Mr. Santithorn Yimlamai
 Deputy Director - General
 Dept of Local Administration
 REIC Director

9. นายวิชญายุทธ บุญชิต
 รองเลขาธิการสำานักงานสภาพัฒนา
 การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 กรรมการ
 Mr. Wichayayuth Boonchit
 Deputy Secretary - General
 NESDC
 REIC Director

5. นายยุทธนา หยิมการุณ
 อธิบดีกรมธนารักษ์
 กรรมการ
 Mr. Yuttana Yimgarund
 Director - General
 Treasury Department
 REIC Director

6. นายพรพจน์ เพ็ญพาส
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
 กรรมการ
 Mr. Pornpoth Penpas
 Director - General
 Dept of Public Works and Town 
 & Country Planning
 REIC Director
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11. นายเมธี สุภาพงษ์
 รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 กรรมการ
 Mr. Mathee Supapongse
 Deputy Governor - Monetary 
 Stability
 Bank of Thailand
 REIC Director

 

12. นายอิสระ บุญยัง
 ประธานคณะกรรมการ
 อสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้าง
 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ
 Mr. Issara Boonyung  
 Chairman, the Committee on Trade 
 Association of Real Estate, Design 
 and Construction 
 REIC Director

13. ดร. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์
 นายกสมาคมอาคารชุดไทย
 กรรมการ
 Dr. Apa Ataboonwongse
 President
 Thai Condominium Association
 REIC Director

 

14. นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
 นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
 กรรมการ
 Mr. Pornarit Chounchaisit
 President
 Thai Real Estate Association
 REIC Director

 

15. นายวสันต์ เคียงศิริ
 นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
 กรรมการ
 Mr. Wasan Kiangsiri
 President
 Housing Business Association
 REIC Director

 

16. นายฉัตรชัย ศิริไล
 กรรมการและเลขานุการ
 กรรมการผู้จัดการ
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 Mr. Chatchai Sirilai
 REIC Director & Board Secretary
 President
 Government Housing Bank
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คณะกรรมการดำาเนินการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
REIC Executive Board

1. นายฉัตรชัย ศิริไล
 กรรมการผู้จัดการ   
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 ประธานกรรมการดำาเนินการฯ
 Mr. Chatchai Sirilai
 President Government 
 Housing Bank
 REIC Executive Chairman

 

3. ดร. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์
 นายกสมาคมอาคารชุดไทย
 กรรมการ
 Dr. Apa Ataboonwongse
 President
 Thai Condominium Association
 REIC Executive Director

 

4. นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
 นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
 กรรมการ
 Mr. Pornarit Chounchaisit
 President
 Thai Real Estate Association
 REIC Executive Director

 

5. นายวสันต์ เคียงศิริ
 นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
 กรรมการ
 Mr. Wasan Kiangsiri
 President
 Housing Business Association
 REIC Executive Director

 

6. ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์
 ผู้ตรวจการธนาคาร
 และรักษาการผู้อำานวยการ
 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 กรรมการและเลขานุการ
 Vichai Viratkapan, Ph.D.
 Bank Inspector and
 Acting Director - General
 Real Estate Information Center
 REIC Executive Director & Secretary

2. นายกมลภพ วีระพละ
 รองกรรมการผู้จัดการ
 กลุ่มงานการเงินเเละบัญชี 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 กรรมการ
 Mr. Kamonpop Veerapala
 Chief Financial Officer
 Government Housing Bank
 REIC Executive Director
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ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สำาคัญ ปี 2563
 ภาพโดยรวมของธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ในปี 
2563 เป็นช่วงแห่งการปรับสู่สมดุลด้านอุปทาน และ
อุปสงค์ เมื่อความสามารถในการซื้อของผู้บริโภคลดลง
อย่างมีนัยสำาคัญ 

ด้านอุปทาน
	 การออกใบอนุญาตจัดสรรทีดิ่น
	 ในปี	2563	มีจ�านวนโครงการท่ีได้รบัใบอนุญาตจัดสรร
ท่ีดินท่ัวประเทศรวม	 747	 โครงการ	 รวม	 87,647	 หน่วย	 
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	 -2.6	และร้อยละ	 -15.1	ตามล�าดับ	 
โดยจังหวัดท่ีมีจ�านวนหน่วยท่ีได้รบัใบอนุญาตจัดสรรมากท่ีสดุ	 
5	อันดับแรก	ได้แก่
	 จังหวัดสมุทรปราการ	 มีจ�านวน	 15,804	 หน่วย 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	22.4	จากปีก่อน	มีโครงการท่ีได้รับใบอนุญาต
จัดสรร	74	โครงการ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	32.1	จากปีก่อน
	 กรุงเทพมหานคร	 มีจ�านวน	 13,884	 หน่วย	 ลดลง 
ร้อยละ	-7.1	จากปีก่อน		มีโครงการท่ีได้รับใบอนุญาตจัดสรร
จ�านวน	103	โครงการ	ลดลงร้อยละ	-4.6	จากปีก่อน
	 จังหวัดระยอง	 มีจ�านวน	7,635	หน่วย	ลดลงร้อยละ	
-21.3	 จากปีก่อน	 มีโครงการท่ีได้รับใบอนุญาตจัดสรร	 
83	โครงการ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	7.8	จากปีก่อน

	 จังหวัดนนทบุรี	 มีจ�านวน	 7,534	 หน่วย	 เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ	6.5	 จากปีก่อน	 มีโครงการท่ีได้รับใบอนุญาตจัดสรร
จ�านวน	45	โครงการ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	12.5	จากปีก่อน
	 จังหวัดปทุมธานี	 มีจ�านวน	 6,183	 หน่วย	 ลดลง 
ร้อยละ	-54.5	จากปีก่อน	มีโครงการท่ีได้รับใบอนุญาตจัดสรร
จ�านวน	27	โครงการ	ลดลงร้อยละ	-54.2	จากปีก่อน	
	 การออกใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร	
	 ในปี	2563	มีการออกใบอนุญาตก่อสรา้งเพื่อท่ีอยูอ่าศัย
ประเภทแนวราบ	 ท่ัวประเทศ	 จ�านวน	 238,635	 	 หน่วย	 
เพิ่มข้ึนร้อยละ	 2.2	 	 จากปีก่อน	 	 เป็นพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาต
ก่อสร้าง	 30,965,870	 ตารางเมตร	 ลดลงร้อยละ	 -3.9	 
จากปีก่อน	 โดยจังหวัดท่ีมีจ�านวนหน่วยการออกใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคารแนวราบมากท่ีสุด	5	อันดับแรก	ได้แก่	
	 กรุงเทพมหานคร	 มีจ�านวน	 15,464	 หน่วย	 ลดลง 
ร้อยละ	 -7.3	 จากปีก่อน	 เป็นพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้าง		
3,595,013	ตารางเมตร	ลดลงร้อยละ	-7.5	จากปีก่อน
	 จังหวัดนครราชสีมา	มีจ�านวน	14.448	หน่วย	เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	 7.7	 จากปีก่อน	 เป็นพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้าง	
1,634.206	ตารางเมตร	เพิ่มขึ้นร้อยละ	6.2	จากปีก่อน
	 จังหวัดชลบุรี 	 มีจ�านวน	 13,615	 	 หน่วย	 ลดลง 
ร้อยละ	 -27.4	จากปีก่อน	 	 เป็นพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้าง	
1,633.083		ตารางเมตร	ลดลงร้อยละ	-28.0	จากปีก่อน	
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	 จังหวัดปทุมธานี	 มีจ�านวน	 11,400	 หน่วย	 ลดลง 
ร้อยละ	 -20.5	 จากปีก่อน	 เป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้าง	
1,530,758		ตารางเมตร	ลดลงร้อยละ	-21.2	จากปีก่อน	
	 จังหวัดสมุทรปราการ	 มีจ�านวน	 11,386	 หน่วย 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 12.0	 	 จากปีก่อน	 เป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาต
ก่อสร้าง	 1,514,454	 ตารางเมตร	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 1.8 
จากปีก่อน
	 ใ น ปี 	 2 563 	 มี ก า รออก ใบอ นุญาต ก่ อส ร้ า ง 
เพื่ อ ท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารสูง ท่ัวประเทศ	 จ�านวน 
1,264	อาคาร	ลดลงร้อยละ	 -19.9	 เป็นพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาต
ก่อสร้าง	 2,757,465	ตารางเมตร	ลดลงร้อยละ	 -66.4	 จาก												
ปีก่อน	 โดยจังหวัดท่ีมีพื้ นท่ีการออกใบอนุญาตก่อสร้าง 
เพื่อท่ีอยูอ่าศัยประเภทอาคารสูงมากท่ีสุด	5	อันดับแรก	ได้แก่
	 กรุงเทพมหานคร	 มีพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้าง	
655,253	ตารางเมตร	ลดลงร้อยละ	-86.7	จากปีก่อนจ�านวน	
304	อาคาร	ลดลงร้อยละ	-38.5	จากปีก่อน
	 จังหวัดชลบุรี	มีพ้ืนท่ีท่ีได้รบัอนุญาตก่อสรา้ง	404,839	
ตารางเมตร	 ลดลงร้อยละ	 -48.3	 จากปีก่อน	 จ�านวน 
115	อาคาร	ลดลงร้อยละ	-36.8		จากปีก่อน
	 จังหวัดสมุทรปราการ	 มีพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้าง	
229,570	 ตารางเมตร	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 21.8	 จากปีก่อน	 
จ�านวน	132	อาคาร	เพิ่มขึ้นร้อยละ	65.0		จากปีก่อน	
	 จังหวัดนนทบุรี 	 มี พ้ืนท่ี ท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้าง	
204,154		ตารางเมตร	ลดลงร้อยละ	-65.4		จากปีก่อน	จ�านวน	
76	อาคาร	ลดลงร้อยละ	-17.4	จากปีก่อน
	 จั งห วัด ภู เ ก็ต 	 มีพื้ น ท่ี ท่ี ไ ด้ รับอนุญาตก่อสร้ า ง 
182,050	 ตารางเมตร	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 30.5	 จากปีก่อน	 
จ�านวน	70	อาคาร	เพิ่มขึ้นร้อยละ	40.0		จากปีก่อน

ด้านอุปสงค์
	 การโอนกรรมสิทธิท์ีอ่ยูอ่าศยั	
	 ในปี	2563	การโอนกรรมสิทธิท่ี์อยู่อาศัยสะท้อนภาพ
อุปสงค์ได้ชัดเจนท่ีสุด	 โดยในปี	 2563	 มีการโอนกรรมสิทธิ ์
ท่ีอยู่อาศัย	 (เฉพาะการซ้ือขาย)	 ท่ัวประเทศ	 ในส่วนของ 
ท่ีอยู่อาศัยแนวราบประเภทโครงการบ้านจัดสรร	 จ�านวน	
236,158	 หน่วย	 ลดลงร้อยละ	 -10.0	 จากปีก่อน	 คิดเป็น 
มูลค่า	 616,939	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.2	 จากปีก่อน	 
โดยจังหวัดท่ีมีหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยแนวราบ	
สูงสุด	5	อันดับแรก	คือ	

	 กรุงเทพมหานคร	 มีจ�านวน	 	 35,272	 หน่วย	 ลดลง 
ร้อยละ	 -7.6	 จากปีก่อน	 คิดเป็นมูลค่า	 167,868	 ล้านบาท	 
ลดลงร้อยละ	-0.9	จากปีก่อน
	 จังหวัดชลบุรี 	 มีจ�านวน	 19,284	 หน่วย	 ลดลง 
ร้อยละ	 -14.3	 จากปีก่อน	 คิดเป็นมูลค่า	 45,921	 ล้านบาท	 
ลดลงร้อยละ		-0.5	จากปีก่อน
	 จังหวัดปทุมธานี	 มีจ�านวน	 18,793	 หน่วย	 ลดลง 
ร้อยละ	 -2.9	 จากปีก่อน	 คิดเป็นมูลค่า	 44,50	 ล้านบาท	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	10.5	จากปีก่อน
	 จังหวัดนนทบุรี	 มีจ�านวน	 16,963	 	 หน่วย	 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	 1.1	 จากปีก่อน	 คิดเป็นมูลค่า	 62,939	 ล้านบาท	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	12.1	จากปีก่อน
	 จังหวัดสมุทรปราการ	มีจ�านวน	16,868	หน่วย	ลดลง
ร้อยละ	 	 -9.7	 จากปีก่อน	 คิดเป็นมูลค่า	 53,595	 ล้านบาท	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.1	จากปีก่อน
	 ขณะท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์ ท่ีอ ยู่อาศัยประเภท 
อาคารชุด	 จ�านวน	 122,338	 หน่วย	 ลดลงร้อยละ	 -5.5	 
จากปีก่อน	 คิดเป็นมูลค่า	 311,437	 ล้านบาท	 ลดลง 
ร้อยละ	 -4.7	 จากปีก่อน	 โดยจังหวัดท่ีมีหน่วยการโอน 
กรรมสิทธิท่ี์อยูอ่าศัยประเภทอาคารชุด	5	อันดับแรก	คือ	
	 กรุงเทพมหานคร	 	 จ�านวน	 69,918	หน่วย	 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	 2.9	 จากปีก่อน	 คิดเป็นมูลค่า	 227,244	 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ	-2.6	จากปีก่อน
	 จั งห วัดชลบุ รี 	 จ� านวน 	 9 ,987 	 หน่วย 	 ลดลง 
ร้อยละ	 -21.5	 จากปีก่อน	 คิดเป็นมูลค่า	 	 23,153	 ล้านบาท	 
ลดลงร้อยละ	-20.4	จากปีก่อน
	 จังหวัดสมุทรปราการ	 จ�านวน	 	 8,769	หน่วย	 ลดลง 
ร้อยละ	 -32.9	 จากปีก่อน	 คิดเป็นมูลค่า	 10,175	 ล้านบาท	 
ลดลงร้อยละ	-26.3	จากปีก่อน
	 จังหวัดนนทบุรี 	 จ� านวน	 8,743	 หน่วย	 ลดลง 
ร้อยละ	 -10.8	 จากปีก่อน	 คิดเป็นมูลค่า	 12,437	 ล้านบาท	 
ลดลงร้อยละ		-13.0	จากปีก่อน
	 จังหวัดปทุมธานี	 	 จ�านวน	 8,192	 หน่วย	 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	 3.5	 จากปีก่อน	 คิดเป็นมูลค่า	 8,283	 ล้านบาท	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	30.5	จากปีก่อน
	 สินเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั	
	 ในด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยท่ัวประเทศ	 มีการปล่อย 
สินเชื่อท่ีอยู่อาศัยปล่อยใหม่มูลค่ารวม	 612,084	 ล้านบาท	 
ลดลงร้อยละ	-4.4	จากปีก่อน	ขณะท่ีมียอดสินเชื่อท่ีอยูอ่าศัย
คงค้าง	4,254.730	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	6.1	เม่ือเทียบกับ
ปีก่อน
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Infographic

สรุปข้อมูลที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ปี 2563
10 จังหวัดที่มีการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินสูงสุด ปี 2563

 ลำาดับ จังหวัด ภาค จำานวน จำานวน YoY สัดส่วน
 จังหวัด   โครงการ หน่วย หน่วย จำานวนหน่วย

 1  สมุทรปราการ กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 74  15,804  22.4% 18.5%

 2  กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 103  13,884  -7.1% 16.3%

 3  ระยอง ภาคตะวันออก 82  7,555  -22.2% 8.9%

 4  นนทบุรี กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 45  7,534  6.5% 8.8%

 5  ชลบุรี ภาคตะวันออก 60  5,315  -50.2% 6.2%

 6  ปทุมธานี กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 25  5,286  -61.1% 6.2%

 7  ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก 30  4,185  16.8% 4.9%

 8  เชียงใหม่ ภาคเหนือ 31  3,868  6.6% 4.5%

 9  สมุทรสาคร กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 16  2,677  -58.4% 3.1%

 10  นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23  2,072  -42.8% 2.4%

  จังหวัดอื่น ๆ  238  17,167  3.6% 20.1%

  รวมทั่วประเทศ  727 85,347 -16.9% 100.0%
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10 จังหวัดที่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างสูงสุด ปี 2563

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ปี 2563

แนวราบ

อาคารชุด

2561
หน่วยการโอน หน่วยการโอน หน่วยการโอน หน่วยการโอนมูลค่าการโอน มูลค่าการโอน มูลค่าการโอน มูลค่าการโอน

2562 2563 2564F

260,081 583,176 603,927 616,939 569,180262,523 236,158 236,013

133,680 352,114 326,824 311,437 306,941129,441 122,338 117,223

        YoY  สัดส่วน
 ลำาดับ จังหวัด ภาค แนวราบ อาคารชุด รวม แนวราบ อาคารชุด รวม ร้อยละ

 1 กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 14,551  87,407  101,958  -12.7% -12.1% -12.2% 30.1%

 2 ชลบุรี  ภาคตะวันออก 13,127  3,548  16,675  -30.0% -64.1% -41.7% 4.9%

 3 นครราชสีมา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14,228  773  15,001  6.1% -39.1% 2.2% 4.4%

 4 ปทุมธานี  กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 11,032  2,243  13,275  -23.1% -65.9% -36.5% 3.9%

 5 สมุทรปราการ  กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 11,200  1,205  12,405  10.1% 140.1% 16.3% 3.7%

 6 เชียงใหม่  ภาคเหนือ 9,638  579  10,217 -22.3% -67.3% -27.9% 3.0%

 7 นนทบุรี  กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 8,705 223  8,927  -38.0% -97.8% -62.8% 2.6%

 8 ระยอง  ภาคตะวันออก 7,801  528  8,329  4.3% -81.8% -19.7% 2.5%

 9 สงขลา  ภาคใต้ 7,931  160  8,090  6.6% -46.1% 4.6% 2.4%

 10 ขอนแก่น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7,181  400  7,582  11.9% N.A. 18.1% 2.2%

  จังหวัดอื่น ๆ  128,882  6,847  135,729  14.8% 21.8% 15.1% 40.1%

  รวมทั่วประเทศ  234,278  103,911  338,189 0.4% -24.8% -9.0% 100.0%
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จังหวัดที่มีหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติสะสมสูงที่สุด ปี 2563

สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ทั่วประเทศ ปี 2563

AVG. 5 Y, 635,056 YoY

5 จังหวัดที่มีหน่วยยอดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติสะสม

สูงสุด ปี 2561 - 2563

5 จังหวัดที่มีมูลค่ายอดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติสะสม

สูงสุด ปี 2561 - 2563

กรุงเทพมหานคร

47.9%
16,589 หน่วย

กรุงเทพมหานคร

66.8%
97,229 ล้านบาท

ชลบุรี

19.5%
28,414 ล้านบาท

ชลบุรี

32.1%
11,125 หน่วย

เชียงใหม่

6.5%
2,256 หน่วย

เชียงใหม่

3.8%
5,569 ล้านบาท

สมุทรปราการ

5.8%
2,007 หน่วย

สมุทรปราการ

3.2%
4,689 ล้านบาท

ภูเก็ต

3.9%
1,368 หน่วย

ภูเก็ต

4.5%
6,607 ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

-8.9%

640.259

2562

-4.4%

612,084

2563

702,900

2561

10.9%

633,990

2560

8.2%
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ระยอง

ชลบุรี

ชลบุรี

ระยอง

ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

สรุปข้อมูลที่อยู่อาศัยในพื้นที่ EEC ปี 2563
การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินในพื้นที่ EEC ปี 2563 

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยในพื้นที่ EEC ปี 2563

ที่ดินจัดสรร

บ้านเดี่ยว

บ้านแฝด

ทาวน์เฮ้าส์

อาคารพาณิชย์

บ้านเดี่ยว

บ้านแฝด

ทาวน์เฮ้าส์

อาคารพาณิชย์

อาคารชุด

ที่ดินจัดสรร

บ้านเดี่ยว

บ้านแฝด

ทาวน์เฮ้าส์

อาคารพาณิชย์

บ้านเดี่ยว

บ้านแฝด

ทาวน์เฮ้าส์

อาคารพาณิชย์

อาคารชุด

ที่ดินจัดสรร

บ้านเดี่ยว

บ้านแฝด

ทาวน์เฮ้าส์

อาคารพาณิชย์

บ้านเดี่ยว

บ้านแฝด

ทาวน์เฮ้าส์

อาคารพาณิชย์

อาคารชุด

66

2,433

1,364

3,657

35

9,230

898

2,987

500

6,024

6

798

1,095

3,395

21

4,762

653

2,361

295

1,184

8

1,166

864

2,034

113

5,321

58

59

78

111

จำานวน
โครงการ

82

จำานวน
หน่วย

7,555

สัดส่วน
จำานวนหน่วย

44.3%

รวม
แนวราบ

13,651

รวม
ที่อยู่อาศัย

19,639

สัดส่วน
จำานวนหน่วย

56.9%

จำานวน
โครงการ

60

จำานวน
หน่วย

5,315

สัดส่วน
จำานวนหน่วย

31.2%

รวม
แนวราบ

8,071

รวม
ที่อยู่อาศัย

9,255

สัดส่วน
จำานวนหน่วย

26.8%

จำานวน
โครงการ

30

จำานวน
หน่วย

4,185

สัดส่วน
จำานวนหน่วย

24.5%

รวม
แนวราบ

5,516

รวม
ที่อยู่อาศัย

5,627

สัดส่วน
จำานวนหน่วย

16.3%
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การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยใน EEC ปี 2563

2559

44,672

16,324

28,348

-22.5%

2560

14,701

26,352

41,053

-8.1%

2561

15,652

37,677

53,229

29.7%

2562

13,989

37,626

51,615

-3.0%

2563

11,342

34,009

45,351

-12.1%

แนวราบ อาคารชุด 5 Y Average YoY (ทุกประเภท)

(จำานวนหน่วย)

2560

30,392

44,818

75,210

-5.7%

2561

33,422

66,409

99,830

32.7%

2562

30,587

70,699

101,286

1.5%

2563

24,912

76,647

101,558

0.3%

แนวราบ อาคารชุด 5 Y Average YoY (ทุกประเภท)

2559

79,728

31,458

48,270

-5.6%

(หน่วย : ล้านบาท)



029REAL ESTATE 
INFORMATION 
CENTER

ANNUAL
REPORT 
2020

การยกระดับคุณภาพ
ของข้อมูลและการวิเคราะห์วิจัย

	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์
ด้านการยกระดับคุณภาพของข้อมูลและการวิเคราะห์วิจัย	 
เพื่อให้การด�าเนินภารกิจหลักของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย	์
ด้านการส�ารวจวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้มของอสังหาริมทรัพย์	 และด้าน 
การพยากรณ์อุปสงค์	 อุปทาน	และราคาของอสังหาริมทรัพย์	
มียุทธศาสตร์การด�าเนินงานท่ีชัดเจน	

	 ใน ปี 	 2563 	 การด� า เ นิน งานของ ศูนย์ ข้ อ มู ล
อสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
ไวรัสโคโรนา	(Covid-19)	ด้วยเชน่กัน	แต่ยังคงมุ่งม่ันยกระดับ 
การจัดเก็บข้อมูล	 และพัฒนางานวิเคราะห์วิจัยให้เป็นไป 
ตามแผนงานท่ีวางไว้	 โดยด�าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์รายการใหม่	ดังน้ี	

แผนงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

จัดเก็บข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพย์ 6 ประเภท 

ทั่วประเทศ

จัดทำาบทวิเคราะห์อุปสงค์ 

อุปทาน NPA ของ SFIs 

ในตลาดบ้านมือสอง

จัดทำาข้อมูลใบอนุญาต

ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

5 ประเภท ทั่วประเทศ

จัดทำาตัวชี้วัดด้านการ

เปลี่ยนแปลงบ้านสร้างเสร็จ

และอยู่ระหว่างก่อสร้าง

รอการขาย

สำารวจโครงการที่อยู่อาศัย 

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

และภูมิภาค 26 จังหวัด

การรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

มือสองทางออนไลน์

จัดเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ

จดทะเบียนเพิ่ม 4 จังหวัด 

ประกอบด้วย จังหวัดระยอง 

จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงราย 

และจังหวัดนครราชสีมา

Data Preparation 

for Analytics

รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล 

บ้านมือสองจากระบบของ 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาระบบฐานข้อมูล

อสังหาริมทรัพย์มือสอง
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	 การด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับ
คุณภาพของข้อมูล	 ส่ งผลให้ในปี 	 2563	 ศูนย์ ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์สามารถเผยแพร่ข้อมูลส�าคัญเพ่ิมขึ้น	 
ประกอบด้วย
 ข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุดของคนต่างด้าว
ท่ัวประเทศ - รายเดือน	 การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล 
ดังกล่าวมีผลให้สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงการถือครอง
กรรมสิทธิอ์าคารชุดของคนต่างด้าวได้อยา่งเป็นรูปธรรม	

 ข ้อมูลที่อยู ่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ 
จังหวัดหลักภูมิภาค 4 จังหวัด	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ได้เพิ่มการจัดเก็บข้อมูลจังหวัดหลักในภูมิภาค	 เพ่ือเพิ่ม 
ฐานข้อมูลท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในจังหวัดหลัก
ภูมิภาค	เพิ่มขึ้นอีก	4	จังหวัด	ได้แก่	ระยอง	สงขลา	เชียงราย	
และนครราชสีมา	 ซึ่ งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวท�าให้ 
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	สามารถน�าไป
ใช้วางแผน	และก�าหนดปรับนโยบาย	หรือก�าหนดมาตรการ	
และกลยุทธ์ต่างๆ	 ได้อย่างทันเวลา	 และทันต่อสถานการณ์	 
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ	และธุรกิจเก่ียวเน่ืองอสังหาริมทรัพย์	
รวมถึงศูนย์ข้อมูลสามารถขยายผลด้านการจัดท�า	Warning	
Indicators	ในอนาคต	เพื่อติดตามภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์
ในพื้นท่ี	4	จังหวัดภูมิภาคได้อีกด้วย	

 การรวบรวมฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยมือสองทาง
ออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่อาศัยมือสอง
	 ตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย	์
ด้านการพัฒนาบทวิเคราะห์	 วิจัย	และพยากรณ์สถานการณ์
อสังหาริมทรัพย์	 ท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ	 เพื่ อให้ 
การปฏิบัติงานได้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว	 
ในปี	 2563	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ด�าเนินการ 
รวบรวมข้อมูล ท่ีอยู่อา ศัยมือสอง ท่ีประกาศขายทาง 
ออนไลน์น�ามาวิเคราะห์ทางสถิติ	 เพื่อรายงานผลเป็นจ�านวน 
ท่ีอยู่อาศัยมือสองและมูลค่าท่ีประกาศขายและน�าข้อมูล 
ท่ี ไ ด้ประมวลผลแล้วมา จัดท� ารายงานสรุปผลเสนอ 
ต่อคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 เพ่ือให้ทราบ
อุปทาน	 (Suppiy)	 ของท่ีอยู่อาศัยมือสองในตลาด	 เป็นฐาน
ข้อมูลในการส่งเสริม	 และยกระดับตลาดบ้านมือสอง 
รวมการจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	กฎหมาย	กฎระเบียบ	
และมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับตลาดบ้านมือสอง	 ต่อภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องได้อีกด้วย
	 ท้ังน้ี	ในปี	2563	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มอบหมาย
ให้มูลนิธิสถาบันเพื่ อการพัฒนาประเทศไทย	 (TDRI)	 
ด�าเนินโครงการด้านวิชาการเพื่ อบูรณาการสถิติ 	 และ 
ข้อมูลท่ีศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จัดเก็บและรวบรวมไว้	 
ประกอบด้วย
	 	1)	 โครงการ วิ จัย เพื่ อพยากรณ์ความต้องการ 
	 	 ท่ีอยูอ่าศัย	และ	
		 2)	 โครงการจัดท�ารายงานติดตามประเมินผล 
	 	 นโยบายรัฐท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 จะน�าผลการวิจัย	 และ
รายงานการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐท่ีเก่ียวข้องกับ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 บูรณาการต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
งานวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จะนำาผลการวิจัย และรายงานการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ บูรณาการต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	
ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
มือสอง	ในชื่อ	www.taladnudbaan.com	เพื่อเป็นศูนย์กลาง
รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสองของประเทศ	
	 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์
มือสอง 	 ไ ด้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาและ																											
บ�ารุงรักษาระบบจากเงินกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ	 (กองทุนฯ)	 และในเบื้ องต้นให้ท�าการรวบรวม 
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสองประเภททรัพย์สินรอการขาย	
(Non-Performing	Asset:	NPA)	จากสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐ	 (Specialized	 Financial	 Institutions:	 SFIs)	 
ธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	
กรุงเทพพาณิชย์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	บริษัท	บริหารสินทรัพย์
สุขุมวิท	 จ�ากัด	 และกรมบังคับคดี	 โดยโครงการดังกล่าว 

ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ	 และมีการเปิดใช้งานเว็บไซต์	 
www . ta l adnudbaan . com	 ของ โครงการ 	 ต้ั งแ ต่ 
เดือนกันยายน	ปี	2562
 
ผลการด�าเนินงานด้านความร่วมมือ
	 ต่อมาในปี 	 2563	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 
ได้เชิญชวนธนาคารพาณิชย์ 	 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ 
ภาคเอกชน	น�าทรัพย์มือสองเข้ามาฝากขายในระบบตามท่ีได้
รับอนุมัติให้ด�าเนินการได้จากคณะกรรมการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์	 และให้เริ่มด�าเนินการได้ต้ังแต่	ณ	 สิ้นสุด
ไตรมาส	4	ปี	2563	เป็นต้นไป	โดยมีหน่วยงานท่ีสนใจเข้ารว่ม
โครงการ	 น�าทรัพย์เข้าระบบ	 และลงนามในบันทึกความ 
รว่มมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง	
ในปี	2563	เพิ่มขึ้นจากปี	2562	จ�านวน	5	หน่วยงาน	
 

โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง

สรุปหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในปี 2562 และ 2563

 ล�าดับ ปี 2562 ปี 2563
	 1	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 	 บริษัท	บริหารสินทรัพย์	เจ
	 2	 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย	 บริษัท	บริหารสินทรัพย์	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	จ�ากัด
	 3	 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย	 ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
	 4	 ธนาคารออมสิน	 	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 5	 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	 	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	ไนท	คลับ	แคปปิตอล	จ�ากัด	
	 6	 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอ่าศัย
	 7	 กรมบังคับคดี	
	 8	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	กรุงเทพพาณิชย์	จ�ากัด	มหาชน	
	 9	 บริษัท	บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	จ�ากัด	
	 10	 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	มหาชน
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ผลการด�าเนินงานด้านทรัพย์ที่ขายได้ 
	 อสังหาริมทรัพย์มือสองท่ีสามารถขายได้จากการ	 
ลงประกาศบนเ ว็บไซต์ 	 www.taladnudbaan.com	 
ของโครงการในปี	 2562	 จ�านวน	 354	 หน่วย	 เป็นมูลค่า 
803,840,451	 บาท	 โดยธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	 มหาชน 
เป็นสถาบันการเงินท่ีขายทรัพย์ได้มากท่ีสุดคือ	222	รายการ	
มูลค่า	600,966,000	บาท	 ปี	2563	อสังหาริมทรัพย์มือสอง 
ท่ีสามารถขายได้จากการลงประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของโครงการ	จ�านวน	16,699	หน่วย	มูลค่า	31,614,624,085	
บาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2562	 จ�านวน	 16,345	 รายการ	 
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ	 4,617	 มูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 
30,810,783,634	 บาท	 คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ	 3,833 
โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์	 เป็นสถาบันการเงินท่ี 
ขายทรัพย์ ไ ด้มาก ท่ีสุด 	 คือ 	 1 ,963	 รายการ 	 มูล ค่า	 
2,213,299,000	ล้านบาท

ผลงานด้านการพัฒนาฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์
มือสอง 
	 เพื่อให้ทราบขนาดของตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสอง
ท้ังด้านอุปสงค์	และอุปทานท่ีแท้จริง	โดยนอกจากการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากตลาดนัดเสมือน	 (Virtual	 Market) 
บน	www.taladnudbaan.com	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย	์
ด� า เ นินการพัฒนาฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ มือสอง 
ท่ัวประเทศ	 เพิ่มเติมจากการประกาศขายผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทภาคเอกชนท่ีมีปรมิาณการประกาศขายเป็นจ�านวนมาก	

โดยสามารถออกรายงาน	ณ	ไตรมาส	4	ปี	2563	รวมกับข้อมูล
ท่ีอยู่อาศัยมือสองของสถาบันการเงินของรัฐ	 บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ภาครัฐ	 และ	 กรมบังคับคดี	 ฯลฯ	 ท่ีประกาศขาย 
ผา่น	www.taladnudbaan.com	เพื่อให้ได้ฐานขอ้มูลท่ีอยูอ่าศัย
มือสองมากท่ีสุด	
	 โดยพบว่าภาพรวมท่ีอยู่อาศัยมือสองท่ัวประเทศ	 
ท่ีประกาศขายผ่านเว็บไซต์บริษัทภาคเอกชนและเว็บไซต์	
www.taladnudbaan.com	 ในช่วงไตรมาส	 4	 ปี	 2563 
มีจ�านวนหน่วยเสนอขายเฉล่ียเดือนละ	 113,211	 หน่วย 
และมีมูลค่าเฉล่ียเดือนละ	842,253	ล้านบาท
	 ในด้านท�าเลท่ีต้ังของท่ีอยูอ่าศัยมือสองท่ีมีการประกาศ
ขายมากท่ีสุดในไตรมาส	4	ปี	2563	จะอยูใ่นกรุงเทพมหานคร	
โดยมีจ�านวนหน่วยเฉล่ียต่อเดือน	 49,369	 หน่วย	 คิดเป็น
สัดส่วนเฉล่ีย	 ร้อยละ	 43.6	 ของจ�านวนหน่วยบ้านมือสอง 
ท่ัวประเทศ	 และมีมูลค่าเฉล่ียต่อเดือน	 499,839	 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ีย	 ร้อยละ	 59.5	 ของมูลค่าบ้านมือสอง 
ท่ัวประเทศ	 ในขณะท่ีจังหวัดท่ีมีจ�านวนหน่วยและมูลค่า 
มากท่ีสุดเป็นล�าดับ	 2	 –	 10	 จะมีสัดส่วนของแต่ละจังหวัด 
ไม่ถึงร้อยละ	10	
	 การด�าเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
มือสองในปี	 2564	จะเป็นไปอย่างต่อเน่ืองในทุกด้าน	 โดยมี 
เ ป้าหมายเพิ่มจ� านวนทรัพย์ ท่ี เสนอขายผ่านเ ว็บไซต์	 
www.taladnudbaan.com	และขายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	
รวมถึงรายงานความเคล่ือนไหวในตลาดอสังหาริมทรัพย ์
มือสองอยา่งต่อเน่ืองประจ�าทุกไตรมาส	ต่อไป

9 คำาตอบ...
ทำาไมถึงต้องตัดสินใจ

ซื้อบ้านมือสอง
จาก www.taladnudbaan.com

 

P สามารถ ใช้คำาค้นหา (keyword) / แผนที่ ในการค้นหาบ้านได้

P ค้นหาได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ราคาขาย เวลาที่ประกาศ

P สามารถใส่วิดีโอ และรูปภาพบ้านได้ไม่จำากัด

P แสดงโรงเรียน สถานที่สำาคัญใกล้เคียง

P ใช้แผนที่ของ Google Map ดู Street View ได้

P เครื่องมือคำานวณค่าผ่อนบ้าน และวงเงินกู้ที่คาดว่าจะได้รับ

P เครื่องมือเปรียบเทียบคุณสมบัติ เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อบ้าน

P ค้นหาราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ได้

P สินเชื่อเงินกู้บ้าน / ปรับปรุงบ้านจากหลากหลายแหล่งเงินทุน

 ให้เลือกตามความเหมาะสม
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กิจกรรม
ปี 2563

	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ด�าเนินงานร่วมกับ 
หน่วยงานภาครัฐ	ภาคการศึกษาและภาคเอกชน	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล	ตลอดจนข้อมูล
ประกอบด้านอ่ืนๆ	 ท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วนและมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	ซึ่งในส่วนของภาคเอกชนได้ประสาน
ความร่วมมือผ่านสมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์	 ท้ังใน 
สว่นกลางและสว่นภูมิภาค
	 ในปี	2563	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มอบหมาย
กิจกรรมส�าคัญในการให้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
เช่ือมโยงความต้องการใชข้อ้มูลจากผู้ประกอบการ	พฒันา
ท่ีอยู่อาศัยท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 โดยร่วมกับ
กลุ่มงานสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์	จัดการประชุมใน
รูปแบบ	Working	Group	ประเมินสถานการณ์ธุรกิจท่ีอยู่
อาศัย	 ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ส่วนกลาง	 และ 
ส่วนภูมิภาค	 สมาคมอาคารชุดไทย	 และสมาคมธุรกิจ 
บา้นจัดสรร	โดยมีนายกสมาคมและผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี
เข้ารว่มในกิจกรรมดังกล่าว	

01
ภารกิจด้านการพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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	 ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย 	 คุ ณน ร าท ร 	 ธ า นิ นพิ ทั ก ษ์ 	  
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา	 
คุณชาญณรงค์	 บุริสตระกูล	 นายกกิตติมศักด์ิสมาคม
อสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น	 คุณมีศักด์ิ	 ชุนห์รักษ์โชติ	  
น า ย ก ส ม า ค ม อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ จั ง ห วั ด ช ล บุ รี 	 
คุณเปรมสรณ์ 	 ศรี วิ บูลย์ชัย 	 นายกสมาคมการค้า 
อสังหาริมทรัพย์ระยอง	คุณวัชระ	ป่ินเจริญ	นายกสมาคม
อสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทรา	 คุณพัทธนันท์	 วิสุทธิ์วิมล	
นายกสมาคมอสงัหารมิทรพัยภู์เก็ต	คณุยศวัจน์	รุง่คณาวุฒ	ิ 
นายกสมาคมอสั งหาริมทรัพ ย์ จั งห วัด พิษณุ โลก	 
คุณปราชญ์	 วงศ์วรรณ	นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์	
จังหวัดเชียงใหม่	

	 นอกจากน้ี	 ในปี	 2563	 ยังเป็นก้าวท่ีส�าคัญของ 
การพัฒนาฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง	 โดยได้มี 
การลงนามในบันทึกข้อตกลง	 การจัดท�าความร่วมมือ 
ในการพัฒนาระบบ	Mutiple	 Listing	 Services	 (MLS)	
แพลตฟอร์มออนไลน์ส�าหรับการซื้อ-ขายบ้านมือสอง	  
ร่วมกับสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์	
(RESAM)	 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง	
ในวันท่ี	 18	พฤศจิกายน	2563	ณ	 ห้องแกรนด์บอลรูม	  
ชั้น	3	โรงแรมฮิลตัน	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ	

	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาความรู้ เ ก่ียวกับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 	 โดย 
ดร.	 วิชัย	 วิรัตกพันธ์	 ผู้ตรวจการธนาคาร	และรักษาการ 
ผู้อ�านวยการศูนยข์อ้มูลอสงัหารมิทรพัย	์รว่มเป็นวิทยากร
ในการบรรยาย	และกิจกรรมอบรมต่างๆ	 ให้แก่	สมาคม
ด้านอสังหาริมทรัพย์	 องค์กรภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ
สถาบันการศึกษาต่างๆ	 เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านอสงัหาริมทรัพย์และเป็นการขบัเคล่ือนอสงัหาริมทรพัย์
ให้กับประเทศชาติ	ประกอบด้วยกิจกรรมส�าคัญๆ	ดังน้ี 

02
ภารกิจด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์
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	 ด้วยภารกิจหลักด้านการเผยแพร่สถิ ติข้อมูล	 
ดัชนีต่างๆ	 และการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านอสังหา 
ริมทรัพย์	ให้แก่ทกุภาคสว่น	แต่ด้วยขอ้จ�ากัดของการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์จึงปรับรูปแบบการน�าเสนอรายงาน 
ผลส�ารวจภาคสนามโครงการท่ีอยู่อาศัยผ่านการสัมมนา

03
ภารกิจด้านการเผยแพร่และให้บริการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

	 •	 วันท่ี	 19	 กุมภาพันธ์	 2563	 งานสัมมนา	 “ภาวะ 
ตลาดอสงัหาฯ	ปี	2563	วิกฤติก�าลังมาจรงิหรือ?	จุดเปล่ียน
ส�าคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน”	ณ	 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	
กรุงเทพฯ
	 •	 วัน ท่ี 	 25 	 กุมภาพันธ์ 	 2563 	 งานสัมมนา	
“อสังหาริมทรัพย์ 	 ดัชนีหลักชี้ เศรษฐกิจปี	 2020”	  
ณ	โรงแรมอโนมา	แกรนด์	ราชประสงค์	กรุงเทพฯ	
	 •	 วันท่ี	3	กันยายน	2563	บรรยายโครงการ	กลยุทธ์
การบรหิารธุรกิจอสงัหาริมทรพัย	์"ยุค	AFTER	COVID-19"	
RECU	 รุ่นท่ี	 63	ณ	 ห้อง	VICTOR	CLUB	ชั้น	 7	 อาคาร 
สามยา่นมิตรทาวน์

	 •	 วันท่ี 	 18	 กันยายน	 2563	 บรรยายในงาน 
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2562	 ของสมาคมธุรกิจ 
บ้านจัดสรร	 ณ	 โรงแรมเซ็นทารา	 แกรนด์	 แอท	  
เซน็ทรลัเวิลด์	กรุงเทพฯ
	 •	 วันท่ี	 6	พฤศจิกายน	2563	บรรยายพิเศษวิธกีาร 
ใช้ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ให้แก่	 ผู้บริหาร	
เเละพนักงานบรษัิท	ออริจ้ิน	พรอ็พเพอรต้ี์	จ�ากัด	(มหาชน)	 
ณ	ชั้น	20	อาคารภิรัชทาวเวอร์	เเอท	ไบเทค

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ	Zoom	และ	 Facebook	
Fanpage	 REIC	 รวมถึงเพ่ือให้สอดรับกับพฤติกรรม 
ผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป	 จึงได้เพ่ิมรูปแบบการสัมมนา
ออนไลน์เป็นอีกทางเลือกในการเผยแพร่ข้อมูลใน 
ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	 2563	 ด้วย	 โดยมีกิจกรรม
ส�าคัญๆ	ดังน้ี	
	 •	 วันท่ี	 27	 พฤษภาคม	 2563	 วิเคราะห์ตลาด 
ท่ีอยูอ่าศัย	กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	และภาคกลาง	ปี	2563
	 •	 วันท่ี	4	มิถุนายน	2563	วิเคราะห์ตลาดท่ีอยูอ่าศัย
ภาคตะวันออก	3	จังหวัด	EEC
	 •	 วันท่ี	9	มิถุนายน	2563	วิเคราะห์ตลาดท่ีอยูอ่าศัย
ภาคเหนือ	
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	 •	 วันท่ี	10	มิถนุายน	2563	วิเคราะห์ตลาดท่ีอยูอ่าศัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	 •	 วันท่ี	11	มิถนุายน	2563	วิเคราะห์ตลาดท่ีอยูอ่าศัย
ภาคใต้และภาคตะวันตก
	 •	 วันท่ี 	 21	 ตุลาคม	 2563	 ตลาดท่ีอยู่อาศัย 
กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑลเเละภาคกลาง	ก้าวต่อไปสูปี่	2564	
ณ	โรงแรมพูลแมน	คิง	เพาเวอร์	กรุงเทพฯ	ถนนรางน�า	
	 •	 วันท่ี	27	ตุลาคม	2563	ตลาดท่ีอยูอ่าศัยภาคเหนือ	
เเละภาคตะวันออก	3	 จังหวัด	EEC	 ก้าวต่อไปสู่ปี	 2564	 
ณ	โรงแรมพูลแมน	คิง	เพาเวอร์	กรุงเทพฯ	ถนนรางน�า	
	 •	 วัน ท่ี 	 30	 ตุลาคม	 2563	 ตลาดท่ีอยู่อาศัย	 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเเละภาคตะวันตก	 เเละภาคใต้	
ก้าวต่อไปสู่ปี	 2564	ณ	 โรงแรมพูลแมน	 คิง	 เพาเวอร	์
กรุงเทพฯ	ถนนรางน�า	

	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 มีความมุ่งม่ันพัฒนา							
การให้บริการข้อมูลสูส่าธารณะ	รวมไปถึงการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีต่อส่ือมวลชนผ่านโครงการอบรมการใช้
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นหน่ึงกิจกรรมท่ีด�าเนินการ	
มาอยา่งต่อเน่ือง	โดยในปี	2563	ได้จัดกิจกรรมแถลงขา่ว	
และสัมภาษณ์พิเศษ	 เผยแพร่ข้อมูลส�าคัญทุกไตรมาส	
ประกอบด้วย

04
ภารกิจในการเชื่อมโยงข้อมูลสู่สาธารณะ

	 ครั้งท่ี	1	วันท่ี	13	กุมภาพันธ	์2563	แถลงขา่วประจ�า
ไตรมาส	 เรื่อง	 “สถานการณ์ภาพรวมธุรกิจท่ีอยู่อาศัย													
ปี	 2562	และทิศทางปี	2563	และทิศทางการขับเคล่ือน
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์”	 ณ	 โรงแรมสวิสโฮเต็ล	
กรุงเทพฯ	รัชดา	
	 ครั้ ง ท่ี 	 2	 วันท่ี	 20	 พฤษภาคม	 2563	 Group 
Interview	 เร่ือง	 “สถานการณ์ภาพรวมธุรกิจท่ีอยู่ 														
อาศัยไตรมาส	 1/2563	 และทิศทางตลาดปี	 2563”	  
ณ	ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ชั้น	18	
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	 ครั้งท่ี	 3	 วันท่ี	 25-26	 กันยายน	 2563	 แถลงข่าว 
ประจ�าไตรมาส	 และจัดกิจกรรมอบรมสื่อมวลชนกับ 
การใชข้้อมูลอสงัหารมิทรพัย	์ประจ�าปี	2563	ภายใต้หัวขอ้
เรื่อง	 "Covid-19	 impacts	 to	Housing	Market	 ธุรกิจ 
ท่ีอยู่อาศัยรอเวลาฟ้ืนตัวหลังปี	 2564"	 ณ	 	 โรงแรม	  
แซนด์	ดูนส์	เจ้าหลาว	บีช	รีสอร์ท	จ.จันทบุรี

	 ครั้งท่ี	 4	 วันท่ี	 18	พฤศจิกายน	 2563	 แถลงข่าว 
ประจ�าไตรมาส	 เร่ือง	 “สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศัย	
ไตรมาส	 3	 ปี	 2563	 และ	 แนวโน้มปี	 2563-2564”	  
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกับการลงนามบันทึก
ความร่วมมือในการพัฒนาระบบ	 Mutiple	 Listing	  
Services	 	 หรือ	MLS	 	 ร่วมกับ	 สมาคมการขายและ 
การตลาดอสังหาริมทรัพย์	 (RESAM)	 	ณ	 ห้องแกรนด์ 
บอลรูม	ชั้น	3	โรงแรมฮิลตัน	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ

	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร	์ 
ในด้านการยกระดับคุณภาพของข้อมูลและการวิเคราะห์
วิจัย	 รวมถึงมีการจัดท�าบทวิเคราะห์ด้านภาพรวมของ
ตลาดท่ีอยู่อาศัยได้ต่อเน่ืองทุกไตรมาส	 และรายงาน 
บทวิเคราะห์ต่างๆ	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคสว่น
	 เพื่อให้งานบริการข้อมูลตอบสนองความต้องการ 
ของผู้ใช้ข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน	 จึงได้ 
จัดกิจกรรม	 "Stay	with	REIC”	ครั้งท่ี	 2	 โดยใช้ชื่องาน	 

05
ภารกิจด้านให้บริการปรึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

Stay	with	REIC	 for	 Real	 Estate	 Sustainability	 2nd  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าเสนอข้อมูลท่ีเผยแพร่อยู่ 
ในปัจจุบัน	และแนวทางการน�าข้อมูลไปประกอบการใช้
ประโยชน์เพ่ือการพยากรณ์ตลาด	 อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ 
ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ใช้ข้อมูลอีกด้วย	 
โดยจัดขึ้นเม่ือวันท่ี	15	ธนัวาคม	2563	 โรงแรมคาร์ลตัน	
โฮเทล	แบงคอก	สุขุมวิท
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 เศรษฐกิจไทยปี 2563 อยู่ในภาวะการณ์หดตัวลงอย่างชัดเจน โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ 
การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิและการจดจำานองสำาหรับที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ (ไม่นับรวมบ้านมือสอง) 
ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท รวมทั้งการที่ผู้ประกอบการจัดรายการส่งเสริมการขาย เป็นปัจจัยที่มีส่วนช่วยกระตุ้น
ทำาให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศลดลงในระดับที่ไม่รุนแรง 

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย
ทั่วประเทศ ปี 2563 และแนวโน้ม ปี 2564

1. สถานการณ์ด้านอุปทานที่อยู่อาศัย
 1.1 การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ
	 	 	 ในภาพรวมปี	2563	การออกใบอนุญาตจัดสรร
ท่ีดินเพื่อท่ีอยู่อาศัยท่ัวประเทศ	 มีจ�านวนรวม	727	 โครงการ	
รวม	 85,347	 หน่วย	 ซึ่ งลดลงท้ังจ�านวนโครงการและ 
จ�านวนหน่วยท่ีร้อยละ	-4.5	และ	-16.9	ตามล�าดับ	เม่ือเทียบ
กับปี	 2562	 และเม่ือเทียบข้อมูลในอดีตพบว่า	 ปี	 2563	 
เป็นปีท่ีมีจ�านวนหนว่ยท่ีได้รบัอนุญาตจัดสรรท่ีดินท่ัวประเทศ
น้อยท่ีสุดในรอบ	8	 ปีท่ีผ่านมา	 นับต้ังแต่ปี	2555	ซึ่งมีหน่วย 
ท่ีได้รับอนุญาตจัดสรร	85,770	หน่วย

	 	 โดยยอดโอนกรรมสิทธิ์ในปี	 2563	 มีการหดตัวลง 
ร้อยละ	 -8.5	ของจ�านวนหน่วย	และร้อยละ	 -0.3	ของมูลค่า	 
แต่การลดลงของอุปทานท่ีอยู่อาศัยจากการขอใบอนุญาต
จัดสรรท่ีดิน	และการขอใบอนุญาตปลกูสร้างท่ีลดลงในปี	2563	
ร้อยละ	 -16.9	และ	 -9.0	ตามล�าดับ	การปรับลดลงดังกล่าว 
นับว่าเป็นการปรับตัวเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์	
และอุปทานของตลาดท่ีอยูอ่าศัย
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การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยเรียงล�าดับตามภาค ในปี 2563

การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564

   จำานวน จำานวน สัดส่วน ที่ดิน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคาร YoY YoY
 ลำาดับ ภาค โครงการ หน่วย จำานวน จัดสรร    พาณิชย์ โครงการ หน่วย
     หน่วย
	 1	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 276	 46,529	 54.5%	 493	 9,859	 6,913	 28,674	 590	 -12.4%	 -19.0%
	 2	 ภาคตะวันออก	 183	 17,436	 20.4%	 132	 4,564	 3,365	 9,181	 194	 -10.3%	 -28.7%
	 3	 ภาคเหนือ	 76	 6,526	 7.6%	 580	 3,011	 1,470	 1,192	 273	 8.6%	 5.6%
	 4	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 75	 6,452	 7.6%	 69	 3,030	 1,520	 1,526	 307	 5.6%	 -10.6%
	 5	 ภาคใต้	 51	 3,733	 4.4%	 207	 1,417	 739	 1,350	 20	 30.8%	 66.2%
	 6	 ภาคกลาง	 32	 2,800	 3.3%	 182	 545	 186	 1,772	 115	 -8.6%	 -28.3%
	 7	 ภาคตะวันตก	 34	 1,871	 2.2%	 254	 875	 10	 659	 73	 25.9%	 46.9%
  รวมท่ัวประเทศ	 727	 85,347	 100.0%	 1,917	 23,301	 14,203	 44,354	 1,572	 -4.5%	 -16.9%
	 	 สัดสว่น	 	 	 	 2.2%	 27.3%	 16.6%	 52.0%	 1.8%

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2559 Worst
2564F

Base
2564F

Best
2564F

2560 2561 2562 2563

107,936

-5.8%

99,684

-7.6%

94,470

-5.2%

102,732

8.7%

85,347

-16.9%

78.449

-8.1%

87,165

2.1%

95,882

12.3%

หน่วย YoY

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หมายเหตุ: F หมายถึง ข้อมูลพยากรณ์

5 Y Average = 98,000

 1.2 การออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู ่อาศัย 
   ทั่วประเทศ
	 	 	 ในด้านการก่อสร้าง	 ปี	 2563	 ท้ังปี	 คาดว่าจะมี 
การออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย	 จ�านวนประมาณ	
332,279	 หน่วย	 ลดลงร้อยละ	 -9.0	 เม่ือเทียบกับปี	 2562	 

แบ่งเป็นการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยประเภท 
แนวราบ	ประมาณ	234,278	หน่วย	และอาคารชุด	ประมาณ	
103,911	หน่วย	ซึ่งคาดว่าท่ีอยูอ่าศัยแนวราบจะได้รับอนุญาต
ก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ	 0.4	 ส่วนอาคารชุดคาดว่าจะลดลง 
ร้อยละ	–24.8	เม่ือเทียบกับปี	2562	
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	 โดยสรุปแล้ว	 ในปี	2563	ภาพรวมใบอนุญาตก่อสร้าง
ท่ัวประเทศจะลดลงร้อยละ	-9.0	แต่พบว่าใบอนุญาตก่อสร้าง
แนวราบกลับทรงตัว	โดยขยายตัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ภาคใต้	และภาคตะวันตก	โดยสว่นใหญอ่ยูใ่นพื้นท่ีจังหวัดสงูสดุ	
5	 อันดับแรก	 ได้แก่	 นครราชสีมา	 สงขลา	 ขอนแก่น	
นครศรีธรรมราช	และราชบุรี	

	 ขณะท่ีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดกลับลดลงถึง 
ร้อยละ	24.8	 โดยลดลงเกือบทุกภาค	แต่พบว่า	ภาคใต้และ 
ภาคตะวันตก	 กลับมีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุด 
เพิ่มขึ้น	โดยสว่นใหญอ่ยูใ่นภาคใต้	คือ	ภูเก็ต	นครศรีธรรมราช	
และสงขลา	 และภาคตะวันตก	 คือ	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ	์ 
และราชบุรี

การออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยเรียงล�าดับตามภาค ในปี 2563

	 ส�าหรบัแนวโน้มการออกใบอนุญาตก่อสรา้งท่ีอยูอ่าศัย
ท่ัวประเทศในปี	 2564	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 คาดว่า	 
จะมีประมาณ	 332,279	 หน่วย	 ลดลงร้อยละ	 -1.7	 โดยมี 
ช่วงคาดการณ์อยู่ประมาณ	 299,051	 ถึง	 365,507	 หน่วย	 
มีอัตราการขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ	 -11.6	 ถึง	 ร้อยละ	8.1	 
เม่ือเทียบกับปี	2563	ซึ่งมีจ�านวนประมาณ	338,189	หน่วย	

2 ด้านอุปสงค์ที่อยู่อาศัย
 2.1 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ 
	 	 	 การโอนกรรมสิทธิ์ ท่ีอ ยู่อาศัย ท่ัวประเทศ 
ในปี	 2563	 แยกตามประเภทท่ีอยู่อาศัยพบว่า	 ท่ีอยู่อาศัย 
แนวราบ	มีการโอนจ�านวน	236,158	หน่วย	ลดลงจากปีก่อน
รอ้ยละ	-10.0	แต่มีมูลค่า	616,939	ล้านบาท	เพิม่ขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ	2.2	และอาคารชุด	มีการโอนจ�านวน	122,338	หน่วย	
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	-5.5	และมีมูลค่า	311,437	ล้านบาท	
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	-4.7

 ลำาดับ  ภาค  2562   2563   YOY   สัดส่วน   
    แนวราบ อาคารชุด รวม แนวราบ อาคารชุด รวม แนวราบ อาคารชุด รวม แนวราบ อาคารชุด รวม 

	 1	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 66,656	 116,522	 183,178	 55,791	 91,232	 147,023	 -16.3%	 -21.7%	 19.7%	 23.8%	 87.8%	 43.5%
	 2	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 38,345	 1,440	 39,785	 43,716	 1,308	 45,023	 14.0%	 -9.2%	 13.2%	 18.7%	 1.3%	 13.3%
	 3	 ภาคใต้	 	 33,047	 3,055	 36,102	 36,430	 3,635	 40,064	 10.2%	 19.0%	 11.0%	 15.5%	 3.5%	 11.8%
	 4	 ภาคตะวันออก	 36,629	 13,099	 49,728	 33,612	 4,360	 37,972	 -8.2%	 -66.7%	 -23.6%	 14.3%	 4.2%	 11.2%
	 5	 ภาคเหนือ	 	 34,420	 2.180	 36,600	 32,541	 1,045	 33,586	 -5.5%	 -52.1%	 -8.2%	 13.9%	 1.0%	 9.9%
	 6	 ภาคตะวันตก		 16,485	 890	 17,375	 18,094	 1,760	 19,855	 9.8%	 97.8%	 14.3%	 7.7%	 1.7%	 5.9%
	 7	 ภาคกลาง	 	 7,865	 1,002	 8,867	 14,094	 571	 14,666	 79.2%	 -43.0%	 65.4%	 6.0%	 0.5%	 4.3%
	 	 รวมท่ัวประเทศ	 233,447	 138,188	 371,635	 234,278	 103,911	 338,189	 0.4%	 -24.8%	 -9.0%	 100.0%	 100.0%	 100.0%

การออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564

2559 Worst
2564F

Base
2564F

Best
2564F

2560 2561 2562 2563E

350,095

-3.0%

313,838

-10.4%

326,600

4.1%

371,635

13.8%

338,189

-9.0%

299,051

-11.6%

332,279

-1.7%

365,507

8.1%

แนวราบ อาคารชุด YoY (ทุกประเภท)

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หมายเหตุ: E หมายถึง ตัวเลขประมาณการ, F หมายถึง ข้อมูลพยากรณ์

141,270 89,175

208,825 209,876

108,146 99,083

205,692 233,195

103,173 108,992

223,427 256,515

138,188

233,447

103,911

234,278

5 Y Average = 340,000

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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	 	 	 2563	 	 	 YoY	 	 	 สัดส่วน
	 ระดับราคา	 แนวราบ	 อาคารชุด	 รวม	 แนวราบ	 อาคารชุด	 รวม	 แนวราบ	 อาคารชุด	 รวม

	 ≤	1.00	ลบ.	 36,512	 20,256	 56,768	 	-36.4%	 	 -6.9%	 		-28.3%	 5.9%	 6.5%	 6.1%
	 1.01	-	1.50	ลบ.	 37,764	 16,767	 54,532	 	-19.4%	 		 -3.1%	 		-15.0%	 6.1%	 5.4%	 5.9%
	 1.51	-	2.00	ลบ.	 63,593	 28,849	 92,442	 		 6.2%	 		 -2.1%	 		 3.4%	 10.3%	 9.3%	 10.0%
	 2.01	-	3.00	ลบ.	 145,558	 62,315	 207,873	 	 22.9%	 		 -3.9%	 		 13.4%	 23.6%	 20.0%	 22.4%
	 3.01	-	5.00	ลบ.	 136,820	 61,580	 198,399	 	 1.4%	 		 -3.1%	 		 -0.1%	 22.2%	 19.8%	 21.4%
	 5.01	-	7.50	ลบ.	 70,940	 38,992	 109,931	 	 	7.4%	 		0.03%	 		 4.7%	 11.5%	 12.5%	 11.8%
	 7.51	-	10.00	ลบ.	 33,967	 19,942	 53,909	 		 10.4%	 		 6.2%	 		 8.8%	 5.5%	 6.4%	 5.8%
	 >	10.00	ลบ.	 91,786	 62,737	 154,523	 		 2.6%	 		-13.0%	 		 -4.4%	 14.9%	 20.1%	 16.6%
	 ท่ัวประเทศ	 616,939	 311,437	 928,376	 	 2.2%	 	 -4.7%	 -0.3%	 100.0%	 100.0%	 100.0%

มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแยกตามระดับราคา ในปี 2563

จังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมากที่สุด 10 อันดับแรก ในปี 2563

	 การโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยแยกตามระดับราคา	 
โดยพิจารณาจากมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ ท่ีอยู่อาศัย 
ในปี	2563	พบว่า	ระดับราคาท่ีมีการโอนกรรมสิทธิท่ี์อยูอ่าศัย
สูงสุด	 3	 อันดับ	 คือ	 ระดับราคา	 2.01	 –	 3.00	 ล้านบาท 
มีมูลค่า	207,873	 ล้านบาท	 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	22.4	
ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยท้ังหมด	 ซึ่งเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	13.4	

	 รองลงมาระดับราคา	3.01	–	5.00	 ล้านบาท	 มีมูลค่า	
198,399	 ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 21.4	 ซึ่งลดลง 
ร้อยละ	-0.1	
	 และอันดับ	 3	 โอนในระดับราคามากกว่า	 10.00	 
ล้านบาท	 มีมูลค่า	 154,523	 ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วน 
รอ้ยละ	16.6	ซึ่งลดลงรอ้ยละ	4.4	ซึ่งใน	3	อันดับแรกน้ีมีสดัสว่น
รวมกันมากถึงร้อยละ	60.4	

	 	 	 	 	 หน่วย	 	 สัดส่วน	 YoY	 	 มูลค่า	 	 สัดส่วน	 YoY
	 ล�าดับ	 จังหวัด	 ภาค	 แนวราบ	 อาคารชุด	 รวม	 จ�านวนหน่วย	 หน่วย	 แนวราบ	 อาคารชุด	 รวม	 มูลค่า	 มูลค่า

	 1	 กรุงเทพมหานคร	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 35,272	 69,918	 105,190	 29.3%	 	 -0.9%	 167,868	 227,244	 395,111	 42,6%	 		-1.9%
	 2	 ชลบุรี	 ภาคตะวันออก	 19,284	 9,987	 29,271	 8.2%	 		-16.9%	 45,921	 23,153	 69,073	 7.4%	 		-8.2%
	 3	 ปทุมธานี	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 18,793	 8,192	 26,985	 7.5%	 		 -1.0%	 44,506	 8,283	 52,789	 5.7%	 		13.3%
	 4	 นนทบุรี	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 16,963	 8,743	 25,706	 7.2%	 		 -3.3%	 62,939	 12,437	 75,376	 8.1%	 		 7.0%
	 5	 สมุทรปราการ	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 16,868	 8,769	 25,637	 7.2%	 		-19.2%	 53,595	 10,175	 63,770	 6.9%	 		-3.8%
	 6	 ระยอง	 ภาคตะวันออก	 11,208	 819	 12,027	 3.4%	 	 1.3%	 22,990	 1,362	 24,352	 2.6%	 		32.2%
	 7	 เชียงใหม่	 ภาคเหนือ	 8,183	 3,065	 11,248	 3.1%	 	-14.9%	 20,198	 4,941	 25,140	 2.7%	 		-7.3%
	 8	 นครราชสีมา	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 7,198	 1,166	 8,364	 2.3%	 	 -2.4%	 14,071	 3,184	 17,255	 1.9%	 		19.2%
	 9	 นครปฐม	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 4,453	 2,266	 6,809	 1.9%	 	 -8.2%	 10,484	 1,862	 12,346	 1.3%	 	 	4.5%
	 10	 สงขลา	 ภาคใต้	 5,593	 794	 6,387	 1.8%	 		 -1.5%	 11,969	 1,177	 13,145	 1.4%	 	 	8.6%
	 	 จังหวัดอ่ืนๆ	 	 92,253	 8,619	 100,872	 28.1%	   -14,1%	 162,399	 17,619	 180,018	 19.4%	   -3.0%
	 	 รวมท่ัวประเทศ	 	 236,158	 122,338	 358,496	 100%	 	 -8.5%	 616,939	 311,437	 928,376	 100%	 	 -0.3%

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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	 ส� าหรับแนวโน้มการโอนกรรมสิทธิ์ ท่ีอ ยู่อา ศัย 
ท่ัวประเทศในปี	 2564	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 คาดว่า 
จะมีประมาณ	353,236	หน่วย	ลดลงร้อยละ	 -1.5	 โดยมีช่วง
คาดการณ์อยู่ประมาณ	 317,912	 ถึง	 388,559	 หน่วย	 
มีการเปล่ียนแปลงระหว่างร้อยละ	 -11.3	 ถึง	 ร้อยละ	 8.4 
เม่ือเทียบกับปี	 2563	 ซึ่งมี	 358,496	 หน่วย	 และคาดว่า 
จะมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ	 876,121	 ล้านบาท	 
ลดลงร้อยละ	 -5.6	 โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ประมาณ 
788,509	 ถึง	963,733	 ล้านบาท	 มีการเปล่ียนแปลงระหว่าง
ร้อยละ	 -15.1	 ถึง	 ร้อยละ	 3.8	 เม่ือเทียบกับปี	 2563	 ซึ่งมี 
มูลค่า	928,376	ล้านบาท	
	 การโอนกรรมสิทธิ์แนวราบท่ัวประเทศในปี	 2564	 
คาดว่าจะมีประมาณ	 236,013	 หน่วย	 ลดลงร้อยละ 
-0.1	 โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ประมาณ	 212,412	 ถึง	 
259,615	หน่วย	มีการเปล่ียนแปลงระหว่างร้อยละ	-10.1	ถึง	
ร้อยละ	 9.9	 เม่ือเทียบกับปี	 2563	 ซึ่งมี	 236,158	 หน่วย 
และคาดว่าจะมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ	569,180	
ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	-7.7	โดยมีชว่งคาดการณ์อยูป่ระมาณ	
512,262	 ถึง	626,098	 ล้านบาท	 มีการเปล่ียนแปลงระหว่าง
ร้อยละ	 -17.0	 ถึง	 ร้อยละ	 1.5	 เม่ือเทียบกับปี	 2563	 ซึ่งมี 
มูลค่า	616,939	ล้านบาท	
	 การโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดท่ัวประเทศในปี	 2564	 
คาดว่าจะมีประมาณ	 117,223	 หน่วย	 ลดลงร้อยละ	 -4.2	 
โดยมีชว่งคาดการณอ์ยูป่ระมาณ	105,500	ถึง	128,945	หน่วย	
มีการเปล่ียนแปลงระหว่างร้อยละ	 -13.8	 ถึง	 ร้อยละ	 5.4	 
เม่ือเทียบกับปี	2563	ซึ่งมี	 122,338	หน่วย	และคาดว่าจะมี
มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ	306,941	 ล้านบาท	ลดลง
ร้อยละ	 -1.4	 โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ประมาณ	 276,247	 
ถึง 	 337,635	 ล้านบาท	 มีการเปล่ียนแปลงระหว่าง 
ร้อยละ	-11.3	ถึง	ร้อยละ	8.4	เม่ือเทียบกับปี	2563	ซึ่งมีมูลค่า	
311,437	ล้านบาท	

	 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 2564	 ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	 
ท่ีจะต้องติดตามและเฝ้าระวัง	 โดยเฉพาะเศรษฐกิจไทย	 
ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวท่ีร้อยละ	2.8	ต่อปี	(โดยมีชว่งคาดการณ์
ท่ีร้อยละ	2.3	 ถึง	3.3)	ปรับลดจากการประมาณการครั้งก่อน	
เน่ืองจากสถานการณ์ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019 
(COVID-19)	 ท่ีระบาดในหลายประเทศ	 รวมถึงประเทศไทย	 
ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย	การเดินทาง
ระหว่างประเทศ	และจ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเข้ามา
ในประเทศไทย	ท�าให้คาดการณ์ว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ในปี	2564	จะลดลง	รวมถึงภาวะภัยแล้งท่ีอาจจะท�าให้ผลผลิต
ทางการเกษตรไมดี่เท่าท่ีควร	ฯลฯ	ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อก�าลังซื้อ
ท่ีอยูอ่าศัยของประชาชนและต่อตลาดท่ีอยูอ่าศัยท่ัวประเทศ	
	 ศูนยข์อ้มูลอสังหารมิทรพัย	์จึงคาดว่า	ตลาดท่ีอยูอ่าศัย
ในปี	 2564	 ผ่านยอดการโอนกรรมสิทธิ์อาจจะมีอัตราการ 
ขยายตัวติดลบจากปี	 2563	 ท่ีประมาณ	 ร้อยละ	 -1.5	 
ในเชิงปริมาณหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์	 และร้อยละ	 -5.6	 
ในเชิงมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์	 หรือมีภาวะทรงต่อเน่ือง 
จากปี	 2563	 แต่หากเศรษฐกิจในทุกภาคกลับฟื้ นตัวได้เร็ว	 
อาจได้เห็นตลาดท่ีอยู่อาศัยไทยท่ีมีการขยายตัวได้ถึง 
ร้อยละ	 8.4	 ในเชิงปริมาณหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์	 และ	 
ร้อยละ	 3.8	 ในเชิงมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์	 แต่ท้ังน้ีตลาด 
ท่ีอยู่อาศัยในระยะต่อไปอีก	2	 ปี	ตลาดไม่เติบโตอย่างรุนแรง
ดังเช่นในช่วงปี	 2561	 ซึ่ ง เป็นช่วงท่ียังไม่ มีมาตรการ	 
Macroprudential	และการแพร่ระบาดของไวรัส	COVID-19	
เน่ืองจากการขยายตัวของอุปทานท่ีอยู่อาศัยในการรองรับ
ความต้องการมีน้อยลงและก�าลังซื้อของประชาชนก็ลดลง 
ด้วยเชน่กัน
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	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ได้จัดท�าดัชนีความเชื่อม่ันของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาท่ีอยู่อาศัย	 (REIC	Housing	 
Developers	Sentiment	Index	หรอื	HDSI	)	เป็นรายไตรมาสมาอยา่งต่อเน่ือง	เริม่ต้ังแต่ไตรมาสท่ี	4	ปี	2550	โดยสง่แบบสอบถาม
ไปยังผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	 ท้ังท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย	
สมาชิกของสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	 และสมาชิกของสมาคมอาคารชุดไทย	 รวมท้ังผู้ประกอบการท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกของ 
สมาคมใด
	 แบบสอบถามมี	 2	หมวด	 คือ	หมวดความเช่ือม่ันในภาวะปัจจุบัน	 และหมวดความคาดหวังในอนาคต	 (2	 ไตรมาส 
ข้างหน้า)	โดยใช้แนวค�าถามเดียวกัน	สอบถามความคิดเห็นในด้าน		ผลประกอบการสุทธ	ิ	ยอดขาย		การลงทุน			การจ้างงาน			
ต้นทุนการประกอบการ			การเปิดโครงการใหม่หรือเฟสใหม่		และภาพรวมธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอ่าศัย	
	 มีค�าตอบ	5	รูปแบบส�าหรบัแต่ละค�าถาม	คือ	“ลดลงมาก”	หรอื	“ลดลงเล็กน้อย”	หรอื	“คงเดิม”	หรอื	“เพิ่มขึ้นเล็กน้อย”	
หรือ	“เพิ่มขึ้นมาก”

ดัชนีความเชื่อมั่น
ของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ในปี 2563

วิธีการค�านวณค่าดัชนี	ก�าหนดคะแนนให้ส�าหรับการเลือกตอบดังนี้
HDSI Calculation Method Each answer is indicated the different points

	 ถ้าเลือกตอบ	 0.00	 คะแนน	(point)	 เท่ากับ	(as)	 “ลดลงมาก”	(“Highly	Decreance”)

	 	 0.25	 คะแนน	 เท่ากับ	(as)	 “ลดลงเล็กน้อย”	(“Slightly	decreas”)		 	

	 		 0.50	 คะแนน	 เท่ากับ	(as)	 “คงเดิม”	(“Unchang”)	 	

	 	 0.75	 คะแนน	 เท่ากับ	(as)	 “เพิ่มขึ้นเล็กน้อย”	(“Slightly	increas”)	

	 	 1.00	 คะแนน	 เท่ากับ	(as)	 “เพิ่มขึ้นมาก”	(“highly	Increased”)	 	
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Current Situation Index Expectations Index
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	 แบ่งกลุ่มค�าตอบของผู้ประกอบการออกเป็น	 2	กลุ่ม	 คือ	 ผู้ประกอบการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 
และผู้ประกอบการท่ีไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 โดยน�าผลคะแนนรวมจากแบบสอบถามของ 
ผู้ประกอบการท้ังสองกลุ่มถ่วงน�าหนัก	60:40	แล้วจึงค�านวณเป็นดัชนีรวม	

ความหมายของค่าดัชน ี
	 ค�าตอบท่ีได้จากค�าถามแต่ละข้อมาค�านวณเป็นดัชนีรวม	จะได้ค่าระหว่าง	 0	 -	 100	คะแนน	 โดยมีค่ากลางเท่ากับ	 
50	คะแนน

	 ค่าดัชนี	(HDSI)	 	 ความหมาย	(Description)

สูงกว่า	50	(Above	50)	 		 ความเชื่อม่ันของผู้ประกอบการอยูใ่นระดับดี	(Positive	confidence	level)
เท่ากับ	50	(At	50)	   	 ความเชื่อม่ันของผู้ประกอบการอยูใ่นระดับปานกลาง	(Indifferent	confidence	level)
ต�ากว่า	50	(Below	50)	 	 	 ความเชื่อม่ันของผู้ประกอบการอยูใ่นระดับไม่ดี	(Negative	confidence	level)

	 ส�าหรับดัชนีความเชื่อม่ันในภาวะปัจจุบัน	(Current	Situation	Index)	ปี	2563	มีค่าเท่ากับ	43.2	จุด	ลดลงจากปี	2562	
ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	46.3	 จุด	 เม่ือจ�าแนกดัชนีความเชื่อม่ันในภาวะปัจจุบันในแต่ละด้านในปี	2563	พบว่า	 ดัชนีความเช่ือม่ัน 
ลดลงทุกด้าน	 สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการฯ	 มีความกังวลต่อเศรษฐกิจไทยท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัส	COVID-19	สองระลอก	ซึ่งนับเป็นปัจจัยลบท่ีท�าให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อม่ันต่อธุรกิจพัฒนาโครงการท่ีอยูอ่าศัย
ต�ากว่าค่ากลางท่ีระดับ	50.0	ในทุกด้าน
	 หากพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อม่ันในภาวะปัจจุบันจ�าแนกตามกลุ่มผู้ประกอบการพบว่าผู้ประกอบการกลุ่ม	Listed	
Companies	มีค่าดัชนีเท่ากับ	44.9	จุด	ลดลงจากปี	2562	ซึ่งมีค่าดัชนีอยูท่ี่	47.4	จุด	
	 ส่วนผู้ประกอบการกลุ่ม	Non-listed	 Companies	 มีค่าดัชนีเท่ากับ	 40.8	 จุด	 ลดลงจากปี	 2562	 ท่ีระดับ	 44.7	 จุด																			
ท้ัง	 2	กลุ่มมีค่าดัชนีต�ากว่าค่ากลางท่ีระดับ	50.0	แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการท้ัง	 2	กลุ่มมีความกังวลต่อการด�าเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์อยา่งชัดเจน	(ดูตารางท่ี	1	และแผนภูมิท่ี	1)

ตารางที่	1	ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน	(Current	Situation	Index)

	 ปัจจัยความเชื่อมั่น	 Listed	Companies	 Non-listed	Companies	 Current	Situation	Index
  2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563
	 1.	 ด้านผลประกอบการ	 72.7	 61.5	 59.5	 43.5	 42.4	 43.0	 40.3	 39.3	 36.7	 35.1	 60.8	 53.0	 51.4	 40.8	 39.5
	 2.	 ด้านยอดขาย	 71.9	 64.3	 61.0	 43.2	 43.6	 41.0	 41.4	 43.1	 35.3	 34.3	 59.5	 55.2	 53.9	 40.4	 39.9
	 3.		 ด้านการลงทุน	 71.1	 67.0	 59.0	 52.4	 44.1	 50.5	 49.3	 51.8	 55.1	 43.9	 62.8	 59.9	 56.1	 53.5	 44.0
	 4.		 ด้านการจ้างงาน	 56.3	 61.4	 55.0	 49.2	 46.6	 47.5	 42.9	 48.1	 54.0	 43.9	 52.8	 54.0	 52.2	 51.2	 45.6
	 5.		 ด้านต้นทุนการประกอบการ	 45.7	 42.0	 46.0	 43.7	 46.4	 38.6	 37.3	 41.6	 40.5	 42.5	 42.9	 40.1	 44.3	 42.4	 44.9
	 6.		 ด้านการเปิดโครงการใหม่	และ/หรือ		 61.7	 66.1	 52.7	 52.0	 46.3	 49.2	 47.8	 45.9	 46.8	 44.7	 56.7	 58.8	 49.9	 49.9	 45.7
	 	 เฟสใหม่

	 ดัชนีความเชื่อม่ันในภาวะปัจจุบัน/	 63.2	 60.4	 55.5	 47.4	 44.9	 45.0	 43.2	 45.0	 44.7	 40.8	 55.9	 53.5	 51.3	 46.3	 43.2
	 Current	Situation	Index	

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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	 ปัจจัยความเชื่อมั่น	 Listed	Companies	 Non-listed	Companies	 Expectations	Index
  2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563
	 1.	 ด้านผลประกอบการ	 82.4	 78.3	 69.2	 62.4	 58.1	 63.0	 57.8	 53.2	 53.3	 44.4	 74.6	 70.1	 62.8	 58.8	 52.6
	 2.	 ด้านยอดขาย	 81.3	 80.0	 72.5	 66.6	 59.1	 67.1	 61.4	 59.4	 58.7	 48.1	 75.6	 72.5	 67.3	 63.5	 54.7
	 3.		 ด้านการลงทุน	 74.2	 74.1	 72.2	 65.2	 60.4	 59.9	 56.2	 60.0	 57.9	 46.1	 68.5	 66.9	 67.3	 62.3	 54.7
	 4.		 ด้านการจ้างงาน	 66.4	 70.0	 64.7	 55.3	 53.4	 57.0	 54.3	 56.7	 56.1	 44.5	 62.6	 63.7	 61.5	 55.6	 49.8
	 5.		 ด้านต้นทุนการประกอบการ	 36.3	 36.0	 36.2	 43.3	 47.3	 32.9	 35.5	 36.5	 37.1	 39.9	 35.0	 35.8	 36.3	 40.8	 44.4
	 6.		 ด้านการเปิดโครงการใหม่	และ/หรือ		 77.3	 76.0	 76.2	 68.9	 66.0	 64.2	 59.1	 58.1	 56.6	 50.3	 72.1	 69.3	 68.9	 64.0	 59.7
	 	 เฟสใหม่

	 ดัชนีความคาดหวังในอีก	6	เดือนข้างหน้า/	 69.7	 69.1	 65.2	 60.3	 57.4	 57.3	 54.0	 54.0	 53.3	 44.6	 64.7	 63.0	 60.7	 57.5	 52.7
	 Expectations	Index	
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

	 ดัชนีความเชื่อม่ันในอีก	 6	 เดือนข้างหน้า	 (Expectations	 Index)	 ปี	 2563	 มีค่าเท่ากับ	 52.7	 ลดลงจากปี	 2562	 
ซึ่งมีค่าเท่ากับ	57.5	 ดัชนีความเชื่อม่ันลดลงในทุกด้าน	แต่ค่าดัชนีดังกล่าวยังสูงกว่าค่ากลางท่ีระดับ	50.0	สะท้อนให้เห็นว่า 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีความคาดหวังว่า	 ภาวะเศรษฐกิจจะมีการปรับตัวดีขึ้น	 และอาจมีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส 
COVID-19	ท�าให้สามารถเปิดประเทศได้ส่งผลให้ก�าลังซื้อท่ีอยู่อาศัยจากคนต่างชาติและก�าลังซื้อภายในประเทศกลับมา 
ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติ	
	 หากพิจารณาจ�าแนกตามกลุ่มผู้ประกอบการพบว่า	 ผู้ประกอบการกลุ่ม	 Listed	 Companies	 มีค่าดัชนีความ																										
เชื่อม่ันในอีก	6	 เดือนข้างหน้าเท่ากับ	57.4	ลดลงจากปี	2562	ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	60.3	 โดยค่าดัชนีดังกล่าวสูงกว่าค่ากลาง 
ท่ีระดับ	50.0	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่ม	Listed	Companies	ยังมีความเช่ือม่ันท่ีดีต่อทิศทางการด�าเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์	สว่นผู้ประกอบการกลุ่ม	Non-listed	Companies	มีค่าดัชนีความเชื่อม่ันในอีก	6	เดือนข้างหน้าเท่ากับ	45.6	 
ลดลงจากปี	 2562	 โดยค่าดัชนีดังกล่าวต�ากว่าค่ากลางท่ีระดับ	 50.0	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่ม	Non-listed	 
Companies	มีความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์การลงทุนในอนาคตมากกว่าผู้ประกอบการกลุ่ม	Listed	Companies	เน่ืองจาก
ดัชนีความเชื่อม่ันฯ	ต�ากว่าค่ากลางท่ีระดับ	50.0	เกือบทุกด้าน	ยกเว้นด้านการเปิดโครงการใหม่	และ/หรือ	เฟสใหม่ท่ีค่าดัชนี 
สูงกว่าค่ากลางท่ีระดับ	 50.0	 สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่ม	 Non-listed	 Companies	 ยังคงมีความเชื่อม่ันท่ีดี 
ต่อการลงทุนโครงการใหม่แต่จะด�าเนินการธุรกิจด้วยความระมัดระวังอยา่งมาก	(ดูตารางท่ี	2	และแผนภูมิท่ี	2)

ตารางที่	2	ดัชนีความคาดหวังในอีก	6	เดือนข้างหน้า	(Expectations	Index)

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่	1	ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน	(Current	Situation	Index)	

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่	2	ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก	6	เดือนข้างหน้า	(Expectations	Index)
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ดัชนีราคา
ที่ดินเปล่า
ก่อนการพัฒนา  ปี 2563
ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ท�าการติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาท่ีดินเปล่าก่อนการ
พัฒนาในพื้นท่ีกรุงเทพฯ	-	ปรมิณฑล	รวม	6	จังหวัด	ประกอบด้วย	กรุงเทพฯ	นนทบุรี	ปทุมธานี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	และ
นครปฐม	โดยก�าหนดให้ปี	2555	เป็นปีฐาน	และจัดท�าดัชนีเป็นรายไตรมาส
	 ในการศึกษาจะใชข้อ้มูลการโอนกรรมสทิธิท่ี์ดินเปล่าของกรมท่ีดิน	โดยจะคัดเลือกเฉพาะท่ีดินเปล่าไมร่วมส่ิงปลกูสรา้ง	
ท่ีมีขนาดท่ีดินต้ังแต่	200	ตารางวาขึ้นไป	และจะใช้ขอ้มูลเฉพาะการโอนกรรมสทิธิท่ี์ดินท่ีผู้โอนหรอืผู้รบัโอนท่ีเป็น	“นิติบุคคล”	
เท่าน้ัน	เน่ืองจากสว่นใหญจ่ะเป็นราคาซื้อขายจรงิ	ซึ่งบรษัิทพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ะต้องบันทึกค่าใชจ่้ายหรอืรายได้ให้ถกูต้อง
เพื่อสามารถค�านวณภาษี	และค่าใช้จ่ายในแต่ละปี
	 การค�านวณค่าดัชนีฯ	 ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ	Chain	 Laspeyres	 โดยราคาท่ีดินเปล่าท่ีน�ามาค�านวณคือ	 ราคาเฉล่ีย 
ต่อตารางวา	ซึ่งถ่วงน�าหนักด้วยมูลค่าการโอนกรรมสิทธิท่ี์ดินในพื้นท่ีกรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	ต้ังแต่ปี	2555	-	2559	โดยปัจจัย 
ท่ีน�ามาวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ	(Multiple	Regression	Analysis)	ได้แก่	

1
ท�ำเลที่ตั้ง
ของที่ดิน

2
แผนผังก�ำหนดกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดิน

3
เส้นทำงรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชนผ่ำน



047REAL ESTATE 
INFORMATION 
CENTER

ANNUAL
REPORT 
2020

	 ปี	 2563	 ดัชนีราคาท่ีดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ	 -	ปริมณฑล	 มีค่าดัชนีเท่ากับ	311.5	 จุด	ปรับเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ	23.6	 เม่ือเทียบกับปี	 2562	ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	252.0	 จุด	 ท้ังน้ีเป็นผลมาจากการปรับเพ่ิมข้ึนของราคาท่ีดินท�าเล 
สว่นใหญเ่ป็นพื้นท่ีปลายสายรถไฟฟ้าท่ีมีแผนจะเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้ซึ่งเป็นท�าเลพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร	

แผนภูมิที่	1	ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในกรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล

 
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

	 ส�าหรับท�าเลเฉพาะท่ีมีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่าน	 5	 
อันดับแรกท่ีมีอัตราการเปล่ียนแปลงของราคาเพ่ิมขึ้นสูงสุด																					
เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน	 (YoY)	 เป็นท�าเลท่ีมี
แนวเส้นทางรถไฟฟา้ท่ีเปิดให้บรกิารแล้ว	แนวเสน้ทางรถไฟฟา้
ท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง	 และท่ีมีแผนจะก่อสร้างในอนาคต									
ได้แก่
  1)	 สายสีชมพู	 (แคราย	 -	 มีนบุรี)	 มีอัตราการ
เปล่ียนแปลงของราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ	39.8	ซึ่งบริเวณน้ีมีการ
เพิ่มข้ึนของราคาท่ีดินมากท่ีสุดต่อเน่ืองมาหลายไตรมาสแล้ว	
และเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 โดยรวม							
มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปแล้ว	68.49%	
 2)	 สายสีเขียวเหนือ	 (คูคต	 -	 ล�าลูกกา)	 ซึ่งเป็น
โครงการในอนาคตแต่เป็นส่วนต่อขยายของสายสีเขียว	
(หมอชิต	-	สะพานใหม่	–	คูคต)	ท่ีเปิดให้บริการแล้วในปี	2562	
มีอัตราการเปล่ียนแปลงของราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ	37.7

  3)	 สายสีน�าเงิน	 (บางแค	 -	 พุทธมณฑลสาย	 4)  
ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีแผนจะก่อสร้างในอนาคต	 มีอัตราการ
เปล่ียนแปลงของราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ	35.2	
 4)	 สายสีแดงอ่อน	 (ตล่ิงชัน	 -	 ศาลายา)	 ซึ่งเป็น
โครงการท่ีมีแผนจะก่อสรา้งในอนาคต	มีอัตราการเปล่ียนแปลง
ของราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ	28.2	
 5)	 สายสีเขียวใต้	 (สมุทรปราการ	 -	 บางปู)	 เป็น
โครงการท่ีมีแผนจะก่อสร้างในอนาคตซึ่งเป็นส่วนต่อขยาย 
จากสายสเีขยีว	(แบริง่	-	สมุทรปราการ)	มีอัตราการเปล่ียนแปลง	
ของราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ	 18.9	 เช่นเดียวกับสายสีเขียวใต้	 
(แบริง่	-	สมุทรปราการ)	ท่ีเปิดให้บรกิารแล้วเม่ือปลายปี	2561															
ท่ีมีอัตราการเปล่ียนของราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ	23.3	

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ตารางที่	1	อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาตามเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด	5	อันดับแรก	ปี	2563	เทียบกับ	ปี	2562

	 อันดับ	 รถไฟฟ้า	 สถานะการก่อสร้าง	 2558	 2559	 2560	 2561	 2562	 YoY
	 1.	 สายสีชมพู	(แคราย	-	มีนบุรี)	 อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง	 139.5	 155.9	 169.8	 218.3	 305.2	 39.8%

	 2.	 สายสีเขียวเหนือ	(คูคต	-	ล�าลูกกา)	 โครงการในอนาคต	 134.1	 147.3	 164.1	 238.9	 329.0	 37.7%

	 3.	 สายสีน�าเงิน	(บางแค	-	พุทธมณฑล	สาย	4)	 โครงการในอนาคต	 162.0	 184.6	 217.0	 251.9	 340.4	 35.2%

	 4.	 สายสีแดงอ่อน	(ตล่ิงชัน	-	ศาลายา)	 โครงการในอนาคต	 151.2	 171.5	 204.9	 256.1	 328.4	 28.2%

	 5.	 สายสีเขียวใต้	(สมุทรปราการ	-	บางปู)	 โครงการในอนาคต	 116.7	 124.3	 157.3	 194.0	 230.6	 18.9%

	 	 สายสีเขียวใต้	(แบริ่ง	-	สมุทรปราการ)	 เปิดให้บริการแล้ว	 115.0	 122.5	 155.0	 191.1	 227.2	 18.9%
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ดัชนีราคา
บ้านจัดสรรใหม่
ที่อยู่ระหว่างการขาย  
ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 3 จังหวัด
(นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)

	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 จัดท�าดัชนีราคาบ้านแนวราบ	ซึ่งประกอบด้วยบ้านเด่ียวและ 
ทาวน์เฮ้าส์	 และท�าการส�ารวจราคาขายของโครงการบ้านจัดสรรสร้างใหม่ท่ียังอยู่ระหว่างการขาย	 (มีหน่วยเหลือขาย 
ต้ังแต่	 6	 หน่วยขึ้นไป)	 ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 3	 จังหวัด	 ได้แก่	 นนทบุรี	 ปทุมธานี	 และสมุทรปราการ	 ท้ังน้ี	 
ไม่นับรวมบ้านมือสอง	โดยใช้ราคาปี	2555	เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบ
	 การค�านวณค่าดัชนี	 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 จ�านวน	245	 ตัวอย่าง	 โดยราคาขาย 
ท่ีน�ามาจัดท�าดัชนีราคาน้ีเป็นราคาขายท่ีแท้จริง	ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาท่ีประกาศขายแล้ว	
เชน่ราคาเครื่องปรับอากาศ	เฟอร์นิเจอร์ฯ	สว่นลดเงินสดค่าธรรมเนียมในการโอนโดยใช้	ปี	2555	เป็นปีฐานซึ่งชว่งระยะเวลา
ท่ีจัดเก็บข้อมูล	 คือ	 เดือนกลางของแต่ละไตรมาส	 ราคาขายไม่รวมราคาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว	และหากโครงการใดมีหน่วย 
เหลือขายน้อยกว่า	6		หน่วยจะน�าโครงการใหม่ในท�าเลใกล้เคียงกันมาทดแทน	โดยชว่งระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล	มีดังน้ี	
	 ไตรมาสท่ี	1	เก็บข้อมูลในชว่งเดือนกุมภาพันธ์
	 ไตรมาสท่ี	2	เก็บข้อมูลในชว่งเดือนพฤษภาคม
	 ไตรมาสท่ี	3	เก็บข้อมูลในชว่งเดือนสิงหาคม
	 ไตรมาสท่ี	4	เก็บข้อมูลในชว่งเดือนพฤศจิกายน
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	 ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขายในพื้นท่ีกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	3	 จังหวัด	 ปี	 2563	 มีค่าดัชนีเท่ากับ	
128.2	จุด	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.4	เม่ือเทียบกับปี	2562	โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ	126.4	จุด	จะเห็นว่าเป็นการเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัว
เน่ืองจากในปี	2563	ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ	COVID-19	สองระลอกส่งผลให้เศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจท่ัวโลกได้รับผลกระทบท�าให้มีการปิดกิจการและลดการจ้างงานในหลายธุรกิจส่งผลให้ก�าลังซื้ อลดลง 
ผู้ประกอบการจึงใช้กลยุทธล์ดราคาขายและจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นและเรง่รัดการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ	เม่ือจ�าแนกตามพื้นท่ี	
พบว่า
	 •	 กรุงเทพฯ	มีค่าดัชนีเท่ากับ	127.1	จุด	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.3	เม่ือเทียบกับปี	2562	ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	125.5	จุด
	 •	 ปริมณฑล	3	 จังหวัด	 (นนทบุรี	ปทุมธานี	และสมุทรปราการ)	 มีค่าดัชนีเท่ากับ	129.0	 จุด	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.6	 
เม่ือเทียบกับปี	2562	ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	127.0	จุด	(ดูตารางท่ี	1)

 หากพิจารณา	 ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขาย	 ในแต่ละประเภท	 ได้แก่	 บ้านเด่ียว	 และทาวน์เฮ้าส	์ 
จะพบการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคา	ดังน้ี	
	 1.	 ดัชนีราคาบ้านเด่ียวในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	3	 จังหวัด	 มีค่าดัชนีเท่ากับ	126.4	 จุด	ปรับข้ึนร้อยละ	1.6	 
เม่ือเทียบกับปี	2562	ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	124.4	จุด	และเม่ือจ�าแนกตามพื้นท่ีแล้ว	พบว่า
	 	 •	 กรุงเทพฯ	มีค่าดัชนีเท่ากับ	125.9	จุด	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.6	เม่ือเทียบกับปี	2562	ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	123.9	จุด
	 	 •	 ปริมณฑล	3	จังหวัด	(นนทบุรี	ปทุมธานี	และสมุทรปราการ)	มีค่าดัชนีเท่ากับ	126.6	จุด	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.6	
เม่ือเทียบกับปี	2562	ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	124.6	จุด	(ดูตารางท่ี	2)

	 2.	 ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์	ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	3	จังหวัด	มีค่าดัชนีเท่ากับ	130.1	จุด	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.2	
เม่ือเทียบกับปี	2562	ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	128.5	จุด	และเม่ือจ�าแนกตามพื้นท่ีแล้ว	พบว่า
	 	 •	 กรุงเทพฯ	มีค่าดัชนีเท่ากับ	128.3	จุด	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.0	เม่ือเทียบกับปี	2562	ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	126.9	จุด
	 	 •	 ปริมณฑล	3	 จังหวัด	 (นนทบุรี	ปทุมธานี	และสมุทรปราการ)	 มีค่าดัชนีเท่ากับ	132.0	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.5												
เม่ือเทียบกับปี	2562	โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ	130.1	จุด	(ดูตารางท่ี	3)

ตารางที่	1	ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย	ในพื้นที่กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	ปี	2563

	 	 	 ดัชนีราคาบ้านจัดสรร		 2559	 2560	 2561	 2562	 2563
 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 	 115.1	 117.7	 122.7	 126.4	 128.2
	 YoY		 	 2.1%	 2.2%	 4.2%	 3.0%	 1.4%
	 	 •	 กรุงเทพฯ	 	 115.2	 117.7	 122.0	 125.5	 127.1
	 	 	 YoY	 	 1.9%	 2.1%	 3.7%	 2.9%	 1.3%
	 	 •	 นนทบุรี	ปทุมธานี	และสมุทรปราการ	 	 115.1	 117.8	 123.3	 127.0	 129.0
	 	 	 YoY	 	 2.2%	 2.3%	 4.7%	 3.0%	 1.6%

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตารางที่	2	ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว	ในพื้นที่กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	ปี	2563

	 	 	 ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว		 2559	 2560	 2561	 2562	 2563
 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 	 113.8	 115.97	 120.9	 124.4	 126.4
	 YoY	 	 1.7%	 1.8%	 4.3%	 2.9%	 1.6%
	 	 •	 กรุงเทพฯ	 	 113.5	 115.9	 120.2	 123.9	 125.9
	 	 	 YoY	 	 1.7%	 2.1%	 3.7%	 3.1%	 1.6%
	 	 •	 นนทบุรี	ปทุมธานี	และสมุทรปราการ	 	 114.0	 115.9	 121.1	 124.6	 126.6
	 	 	 YoY	 	 1.7%	 1.6%	 4.5%	 2.9%	 1.6%

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ตารางที่	3	ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์	ในพื้นที่กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	ปี	2562

	 	 	 ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์		 2559	 2560	 2561	 2562	 2563
 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 	 116.5	 119.7	 124.6	 128.5	 130.1
	 YoY		 	 2.4%	 2.7%	 4.1%	 3.1%	 1.2%
	 	 •	 กรุงเทพฯ	 	 116.7	 119.2	 123.5	 126.9	 128.3
	 	 	 YoY	 	 2.0%	 2.1%	 3.6%	 2.8%	 1.0%
	 	 •	 นนทบุรี	ปทุมธานี	และสมุทรปราการ	 	 116.5	 120.3	 126.0	 130.1	 132.0
	 	 	 YoY	 	 2.8%	 3.1%	 4.7%	 3.3%	 1.5%

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 บ้านจัดสรร (Detached - House & Townhouse)  บ้านเดี่ยว (Detached - House)  ทาวน์เฮ้าส์ (Townhouse)
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แผนภูมิที่		1	ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย	ในพื้นที่กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 บ้านจัดสรร (Detached - House & Townhouse)  บ้านเดี่ยว (Detached - House)  ทาวน์เฮ้าส์ (Townhouse)

4.5%

4.0%

3.5%

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

2559 2560 2561 2562 2563

2.1%

1.7% 1.8%

4.3%

2.9%

1.6%
1.4%
1.2%

2.2%

4.2%

3.1%

3.0%

4.1%

2.4%

2.7%

แผนภูมิที่		2	อัตราขยายตัวของดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน	(YoY)

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ดัชนีราคา
ห้องชุดใหม่
ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 2 จังหวัด
(นนทบุรี และสมุทรปราการ)

	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 จัดท�า	 “ดัชนีราคาห้องชุด”	 รายครึ่งปี	 โดยเริ่มจัดท�าครั้งแรก 
ในงวดประจ�าครึ่งแรก	ปี	2553	ใช้ราคาปี	2552	เป็นปีฐาน	
	 ในปี	 2558	 เป็นต้นมา	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ปรับการจัดท�าดัชนีจากรายคร่ึงปีเป็นรายไตรมาส	 ต้ังแต่ 
งวดไตรมาส	 1	 ปี	 2558	 เป็นต้นมา	 โดยใช้ราคาปี	 2555	 เป็นปีฐาน	 ท้ังน้ีเพื่อให้การจัดท�าดัชนีราคาห้องชุดเป็นตัวช้ีวัด 
ความเคล่ือนไหวของราคาห้องชุดท่ีอยูร่ะหว่างการขาย	และสะท้อนความเป็นจริงได้ใกล้เคียงกับราคาห้องชุดในตลาดปัจจุบัน	
โดยอ้างอิงช่วงระยะเวลาท่ีจัดเก็บข้อมูล	 คือ	 เดือนกลางของแต่ละไตรมาส	 ราคาขายไม่รวมราคาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว	 
หากโครงการใดมีหน่วยเหลือขายน้อยกว่า	6		หน่วย	จะน�าโครงการใหม่ในท�าเลใกล้เคียงกันมาทดแทน	
	 วิธีการค�านวณ	จะน�าราคาขายเริ่มต้นของห้องชุดประเภทสตูดิโอ	ประเภท	1	 ห้องนอน	และประเภท	2	 ห้องนอน	 
มาค�านวณหาราคาเฉล่ียต่อตารางเมตรส�าหรับห้องชุดแต่ละประเภท	 น�าราคาเฉล่ียต่อตารางเมตรส�าหรับห้องชุด 
แต่ละประเภท	 มาถ่วงน�าหนักด้วยพื้นท่ีขาย	 (Salable	 Area)	 	 ของแต่ละโครงการ	 เพื่อให้ได้ราคาเฉล่ียต่อตารางเมตร 
ส�าหรับห้องชุดแต่ละโครงการ	และน�าราคาเฉล่ียต่อตารางเมตรส�าหรับห้องชุดแต่ละโครงการมาค�านวณหาค่าน�าหนักของ 
แต่ละพื้นท่ี	/	จังหวัด	โดยใช้สูตร	Chain	Laspeyres
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	 ส�าหรับดัชนีราคาห้องชุดใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขายปี	 2563	 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ	 -	ปริมณฑล	 มีค่าดัชนีเท่ากับ	 152.9																	
เพิ่มข้ึนร้อยละ	 0.8	 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน	 เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีชะลอตัวเน่ืองจากในปี	 2563																													
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	 ท่ีมีผลกระทบรุนแรงถึงสองระลอก	และมีการล็อกดาวน์ทางเศรษฐกิจ 
ในช่วงต้นปี	2563	 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบส่งผลให้ก�าลังซื้อหดตัว	 ท้ังผู้ซื้อชาวไทยและชาวต่างชาติ	 
ในขณะท่ีอุปทานจ�านวนห้องชุดท่ีเหลือขายทะยอยสร้างเสร็จเพ่ิมขึ้น	สง่ผลให้ผู้ประกอบการต้องลดราคาขายและจัดโปรโมช่ัน
เพื่อเรง่รัดการตัดสินใจของผู้ซื้ออยา่งต่อเน่ือง
	 เม่ือจ�าแนกเป็นรายพ้ืนท่ีพบว่า	 ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขาย	 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ	 มีค่าดัชนีเท่ากับ	 
154.5	 จุด	 ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ	 0.9	 เม่ือเทียบกับปี	 2562	 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	 153.1	 ส่วนพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีและ 
สมุทรปราการมีค่าดัชนีเท่ากับ	 145.2	 จุด	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	 0.5	 เม่ือเทียบกับปี	 2562	 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	 144.5	 จุด 
(ดูตารางท่ี	1	และแผนภูมิท่ี	1)

ตารางที่	1	ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย	ในพื้นที่กรุงเทพฯ	–	ปริมณฑล	ปี	2563

	 	 	 ดัชนีราคาห้องชุดใหม่	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563
 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 	 120.9	 128.1	 140.7	 151.7	 152.9
	 YoY	 	 5.1%	 5.9%	 9.8%	 7.8%	 0.8%
	 	 •	 กรุงเทพฯ	 	 120.9	 128.1	 141.2	 153.1	 154.5
	 	 	 YoY	 	 5.1%	 5.9%	 10.2%	 8.4%	 0.9%
	 	 •	 นนทบุรี	ปทุมธานี	และสมุทรปราการ	 	 121.2	 126.7	 137.0	 144.5	 145.2
	 	 	 YoY	 	 5.1%	 4.5%	 8.1%	 5.5%	 0.5%

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่	1	ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย	ในกรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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วิธีการค�านวณ
	 1.	 น�าราคาขายเริ่มต้นของห้องชุดประเภทสตูดิโอ	ประเภท	1	 ห้องนอน	และประเภท	2	 ห้องนอน	มาค�านวณหา 
	 	 ราคาเฉล่ียต่อตารางเมตรส�าหรับห้องชุดแต่ละประเภท
	 2.	 น�าราคาเฉล่ียต่อตารางเมตรส�าหรับห้องชุดแต่ละประเภท	มาถ่วงน�าหนักด้วยพ้ืนท่ีขาย	 (Salable	 Area)	 ของ 
	 	 แต่ละโครงการ	เพื่อให้ได้ราคาเฉล่ียต่อตารางเมตรส�าหรับห้องชุดแต่ละโครงการ
	 3.	 น�าราคาเฉล่ียต่อตารางเมตรส�าหรับห้องชุดแต่ละโครงการมาค�านวณหาค่าน�าหนักของแต่ละพื้นท่ี	/	จังหวัด
	 4.	 การค�านวณดัชนี	ใช้สูตร	Chain	Laspeyres
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ผลสำารวจภาคสนาม
โครงการที่อยู่อาศัยปี 2563

	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	
ไ ด้ส� ารวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานตลาดท่ีอยู่อาศัย	 
(บ้านจัดสรรและอาคารชุด)	 ท่ีอยู่ระหว่างการขาย	 โดยนับ
เฉพาะโครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต�ากว่า	6	หน่วย	พบว่า	
ตลาดท่ีอยู่อาศัยใน	 26	 จังหวัด	ณ	 สิ้นปี	 2563	 พบความ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ	 โดยมีโครงการท่ีเปิดขายใหม่	
51 ,895	 หน่วย 	 คิดเ ป็นมูลค่า 	 2 .51 	 แสนล้านบาท 
จ�านวนหน่วยลดลงจากครึ่งหลังปี	 2562	ร้อยละ	 -35.5	และ
มูลค่าลดลงรอ้ยละ	-19.3	สง่ผลให้ภาพรวมของตลาดมีจ�านวน
หน่วยท่ีอยู่ระหว่างเสนอขายท้ังสิ้น	 350,075	หน่วย	 คิดเป็น
มูลค่า	 1.57	 ล้านล้านบาท	 จ�านวนหน่วยท่ีเสนอขายลดลง 
ร้อยละ	-1.4	แต่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	10.8	
	 ส�าหรับท่ีอยู่อาศัยขายได้ใหม่ซ่ึงมีการหดตัวต่อเน่ือง
ต้ังแต่ปี	 2562	 โดยมีจ�านวนหน่วยขายได้ใหม่ลดลงเหลือ	

51,884	 หน่วย	 หรือลดลงร้อยละ	 -4.1	 ในขณะท่ีมูลค่า 
ขายได้ใหม่เพ่ิมขึ้นเป็น	 2.2	 แสนล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้น	 
ร้อยละ	 8.0	 จากครึ่งหลังปี	 2562	 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของ 
กลุ่มบ้านจัดสรรท้ังจ�านวนหน่วยและมูลค่า	 โดยจ�านวน 
หน่วยขายได้ใหม่ของบ้านจัดสรรเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 6.3	 และ 
มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	 25.8	 ตามล�าดับ	 ในขณะท่ีอาคารชุด 
มี ยอดขายไ ด้ ใหม่ ลดลง ท้ั งจ� านวนหน่ วยและ มูล ค่ า 
โดยจ�านวนหน่วยลดลงร้อยละ	 -16.1	 และมูลค่าลดลง 
ร้อยละ	-11.8	
	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 คาดว่าในปี	 2564 
จะมีจ�านวนเหลือขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ	 2.1	 เน่ืองจากยังได้รับ 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ	COVID-19	แต่มูลค่าจะ 
ลดลงร้อยละ	 -3.4	 เ ม่ือเทียบกับปี	 2563	 เ น่ืองจาก 
ผู้ประกอบการต้องปรับกลยุทธล์ดราคา
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ผลส�ารวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ	 และ
ปริมณฑล
	 ในชว่งครึ่งหลังปี	2563		พบว่า	มีหน่วยท่ีอยูอ่าศัยท่ีอยู่
ระหว่างการขายท้ังหมด	หรือ	 Total	 Supply	 รวม	210,748	
หนว่ย	มูลค่า	1,074,231	ล้านบาท	คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ	60.2	
และร้อยละ	68.3	ของหน่วยและมูลค่าท่ีอยู่ระหว่างการขาย
ท้ังหมดใน	7	ภาค	ตามล�าดับ	เพ่ิมข้ึนท้ังจ�านวนหน่วยและมูลค่า	
โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ	 0.4	 และร้อยละ	 13.8	 ตามล�าดับ 
เม่ือเทียบกับชว่งครึ่งหลังปี	2562	ท่ีมีจ�านวน	209,868	หน่วย	
มูลค่า	944,163	ล้านบาท		

หน่วยเหลือขาย	ณ	สิ้นสุดครึง่หลังป	ี2563	
	 ณ	สิ้นสุดครึ่งหลังปี	 2563	กรุงเทพฯ	และ	5	 จังหวัด
ปริมณฑล	 	 มีท่ีอยู่อาศัยเหลือขายสะสมจ�านวน	 	 176,173		
หน่วย	 มูลค่า	909,228	 ล้านบาท	 โดยแบ่งออกเป็นโครงการ
บา้นจัดสรร	จ�านวน	102,361	หน่วย	มูลค่า	551,788	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นท้ังจ�านวนหน่วยและมูลค่า	 โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ	 2.9	 
และร้อยละ	9.6	ตามล�าดับ	เม่ือเทียบกับชว่งครึ่งหลังปี	2562	
ท่ีมีจ�านวน	 99,500	 หน่วย	 มูลค่า	 503,265	 	 ล้านบาท	 
เป็นโครงการอาคารชุดจ�านวน	 73,812	 หน่วย	 มูลค่า 
357,441	ล้านบาท		จ�านวนหน่วยลดลงร้อยละ	-3.2	แต่มูลค่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 18.9	 เม่ือเทียบกับช่วงครึ่งหลังปี	 2562	 
ท่ีมีจ�านวน	76,254	หน่วย	มูลค่า	300,585	ล้านบาท	

ประมาณการหน่วยเหลือขาย	ณ	สิ้นป	ี2564
	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ได้ประมาณการจ�านวน
หน่วยเหลือขายท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ	 -	ปริมณฑล	ณ	สิ้นปี	
2564	มีจ�านวนประมาณ	174,773	หน่วย	และมีมูลค่าประมาณ	
853,428	ล้านบาท	คาดว่าจะลดลงท้ังจ�านวนหนว่ยและมูลค่า	
ร้อยละ	-0.8	และร้อยละ	-6.1	ตามล�าดับ	เม่ือเทียบกับปี	2563	
ท่ีมีจ�านวนหน่วย	176,173	มีมูลค่า		909,228	ล้านบาท	

ผลส�ารวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัยในภาคกลาง
	 จากการส�ารวจพบว่ามีหน่วยท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่าง
การขายท้ังหมด	หรือ	Total	Supply	รวม	8,999	หน่วย	มูลค่า	
26,096	ล้านบาท	คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ	2.6	และร้อยละ	1.7	
ของหน่วยและมูลค่าท่ีอยู่ระหว่างการขายท้ังหมดใน	7	ภาค	
ตามล�าดับ	จ�านวนหน่วยลดลงร้อยละ	 -0.9	แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	 17.0	 เม่ือเทียบกับช่วงครึ่งหลังปี	 2562	 ท่ีมีจ�านวน	
9,078	 หน่วย	 มูลค่า	 22,296	 ล้านบาท	 โดยมีท่ีอยู่อาศัย 
เหลือขายสะสมจ�านวน	7,889	หน่วย	มูลค่า	22,813	ล้านบาท	
จ� านวนหน่ วยลดลง ร้อยละ 	 -3 .5 	 แ ต่ มูล ค่า เ พ่ิมขึ้ น 
ร้อยละ	12.1	 เม่ือเทียบกับช่วงครึ่งหลังปี	 2562	 ท่ีมีจ�านวน	
8,171	หน่วย	มูลค่า	20,344	ล้านบาท		
 

ประมาณการหน่วยเหลือขาย	ณ	สิ้นป	ี2564
	 ศูนย์ข้ อ มูลอสั งหาริมทรัพย์ 	 ไ ด้ประมาณการ 
จ�านวนหน่วยเหลือขายท่ีอยูอ่าศัยในภาคกลาง	ณ	สิ้นปี	2564	
มีจ�านวนประมาณ	 8,863	 หน่วย	 และมีมูลค่าประมาณ	 
23,180	ล้านบาท	คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นท้ังจ�านวนหน่วยและมูลค่า	
ร้อยละ	12.3	และร้อยละ	1.6	ตามล�าดับ	เม่ือเทียบกับปี	2563	
ท่ีมีจ�านวนหน่วย	7,889	มีมูลค่า		22,813	ล้านบาท	

ผลส�ารวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัยในภาคเหนือ
	 ในช่วงครึ่งหลังปี	 2563	 	 พบว่า	 มีหน่วยท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีอ ยู่ ระหว่างการขาย ท้ังหมด	 หรือ 	 Tota l 	 Supply	 
รวม	18,570	หน่วย	มูลค่า	68,112	ล้านบาท	คิดเป็นสัดสว่น
ร้อยละ	5.3	และร้อยละ	4.3	ของหน่วยและมูลค่าท่ีอยูร่ะหว่าง
การขายท้ังหมดใน	7	ภาค	ตามล�าดับ	เพิ่มขึ้นท้ังจ�านวนหน่วย
และมูลค่า	โดยเพิม่ขึ้นรอ้ยละ	4.1	และรอ้ยละ	14.5	ตามล�าดับ	
เม่ือเทียบกับชว่งครึ่งหลังปี	2562	 ท่ีมีจ�านวน	17,843	หน่วย	
มูลค่า	 	 59,474	 ล้านบาท	 	 โดยมีท่ีอยู่อาศัยเหลือขายสะสม
จ�านวน	 16,499	 หน่วย	 มูลค่า	 60,907	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น 
ท้ังจ�านวนหน่วยและมูลค่า	 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ	 9.6	 และ 
ร้อยละ	 19.9	 ตามล�าดับ	 เม่ือเทียบกับช่วงครึ่งหลังปี	 2562	 
ท่ีมีจ�านวน	15,056	หน่วย	มูลค่า	50,810	ล้านบาท		

ประมาณการหน่วยเหลือขาย	ณ	สิ้นป	ี2564
	 ศูนย์ข้ อ มูลอสั งหาริมทรัพย์ 	 ไ ด้ประมาณการ 
จ�านวนหน่วยเหลือขายท่ีอยูอ่าศัยในภาคเหนือ	ณ	สิ้นปี	2564	 
มีจ�านวนประมาณ	 15,070	 หน่วย	 และมีมูลค่าประมาณ		
54,351	 ล้านบาท	คาดว่าจะลดลงท้ังจ�านวนหน่วยและมูลค่า	
รอ้ยละ	-8.7	และรอ้ยละ	-10.8	ตามล�าดับ	เม่ือเทียบกับปี	2563	
ท่ีมีจ�านวนหน่วย	16,499	มีมูลค่า	60,907	ล้านบาท	

ผลส�ารวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออก
	 ในช่วงครึ่งหลังปี	 2563	 	 พบว่า	 มีหน่วยท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีอ ยู่ ระหว่างการขาย ท้ังหมด	 หรือ 	 Tota l 	 Supply	 
รวม	75,362	หน่วย	มูลค่า	254,832	ล้านบาท	คิดเป็นสัดสว่น
ร้อยละ	 21.5	 และร้อยละ	 16.2	 ของหน่วยและมูลค่าท่ีอยู่
ระหว่างการขายท้ังหมดใน	7	ภาค	ตามล�าดับ	จ�านวนหน่วย 
ลดลงร้อยละ	 -4.3	แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	6.5	 เม่ือเทียบกับ
ชว่งครึง่หลังปี	2562	ท่ีมีจ�านวน	78,780	หนว่ย	มูลค่า		239,244	
ล้านบาท	 	 โดยมีท่ีอยู่อาศัยเหลือขายสะสมจ�านวน	64,575	
หน่วย	 มูลค่า	 221,579	 ล้านบาท	 โดยจ�านวนหน่วยลดลง 
ร้อยละ	 -5.2	 แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	 6.0	 เม่ือเทียบกับ 
ช่วงครึ่งหลังปี	 2562	 ท่ีมีจ�านวน	 68,093	 หน่วย	 มูลค่า		 
209,034	ล้านบาท		
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ประมาณการหน่วยเหลือขาย	ณ	สิ้นป	ี2564
	 ศูนย์ ข้อ มูลอสั งหาริมทรัพย์ 	 ไ ด้ประมาณการ 
จ�านวนหน่วยเหลือขายท่ีอยู่อาศัยในภาคตะวันออก	ณ	 สิ้นปี	
2564	มีจ�านวนประมาณ		68,170	หน่วย	และมีมูลค่าประมาณ		
221,273	 ล้านบาท	 คาดว่าจ� านวนหน่วยจะเพิ่มขึ้ น 
ร้อยละ	 5.6	 แต่มูลค่าจะลดลงร้อยละ	 -0.1	 เม่ือเทียบกับ 
ปี	2563	ท่ีมีจ�านวนหน่วย		64,575	มีมูลค่า	221,579	ล้านบาท	

ผลส�ารวจภาคสนามโครงการท่ีอยู่อาศัยในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ
	 ในช่วงครึ่งหลังปี	 2563	 	 พบว่า	 มีหน่วยท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีอ ยู่ ระหว่างการขาย ท้ังหมด	 หรือ 	 Tota l 	 Supply	 
รวม		13,500	หน่วย	มูลค่า		47,535	ล้านบาท	คิดเป็นสัดสว่น
ร้อยละ	3.9	และร้อยละ	3.0	ของหน่วยและมูลค่าท่ีอยูร่ะหว่าง
การขายท้ังหมดใน	7	ภาค	ตามล�าดับ	ลดลงท้ังหนว่ยและมูลค่า	
โดยลดลงร้อยละ	 -9.1	 และร้อยละ	 -2.5	 ตามล�าดับ 
เม่ือเทียบกับชว่งครึ่งหลังปี	2562	 ท่ีมีจ�านวน	14,853	หน่วย	
มูลค่า	 48,776	 ล้านบาท	 	 โดยมีท่ีอยู่อาศัยเหลือขายสะสม
จ�านวน	 12,365	หน่วย	 มูลค่า	 43,950	 ล้านบาท	ลดลงท้ัง 
จ�านวนหน่วยและมูลค่า	 โดยลดลงร้อยละ	 -7.3	 และ 
ร้อยละ	 -0.2	 เม่ือเทียบกับช่วงครึ่งหลังปี	 2562	 ท่ีมีจ�านวน		
13,344	หน่วย	มูลค่า	44,046	ล้านบาท		

ประมาณการหน่วยเหลือขาย	ณ	สิ้นป	ี2564
	 ศูนย์ ข้อ มูลอสั งหาริมทรัพย์ 	 ไ ด้ประมาณการ 
จ�านวนหนว่ยเหลือขายท่ีอยูอ่าศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ณ	สิ้นปี	2564	มีจ�านวนประมาณ	14,498	หน่วย	และมีมูลค่า
ประมาณ	50,120	 ล้านบาท	คาดว่าจ�านวนหน่วยและมูลค่า 
จะเพิ่มข้ึนร้อยละ	 17.3	 และร้อยละ	 14.0	 ตามล�าดับ	 
เม่ือเทียบกับปี	 2563	 ท่ีมีจ�านวนหน่วย	 12,365	 มีมูลค่า	 
43,950	ล้านบาท	

ผลส�ารวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัยในภาคตะวันตก
	 ในช่วงครึ่งหลังปี	 2563	 	 พบว่า	 มีหน่วยท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีอ ยู่ ระหว่างการขาย ท้ังหมด	 หรือ 	 Tota l 	 Supply	 
รวม	 	5,131	หน่วย	 มูลค่า	24,345	 ล้านบาท	 คิดเป็นสัดสว่น 
ร้อยละ	1.5	และร้อยละ	1.5	ของหน่วยและมูลค่าท่ีอยูร่ะหว่าง
การขายท้ังหมดใน	7	ภาค	ตามล�าดับ	ลดลงท้ังหนว่ยและมูลค่า	
โดยลดลงร้อยละ	 -24.5	 และร้อยละ	 -15.2	 ตามล�าดับ	 
เม่ือเทียบกับช่วงครึ่งหลังปี	 2562	 ท่ีมีจ�านวน	 	6,795	หน่วย	
มูลค่า	 28,711	 ล้านบาท	 โดยมีท่ีอยู่อาศัยเหลือขายสะสม
จ�านวน	4,738	หน่วย	 มูลค่า	 	 22,425	 ล้านบาท	ซึ่ง	 จ�านวน 
หน่วยลดลงร้อยละ	 -12.1	 แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ	 4.2	 
เม่ือเทียบกับช่วงครึ่งหลังปี	 2562	 ท่ีมีจ�านวน	 	5,393	หน่วย	
มูลค่า	21,511	ล้านบาท		

ประมาณการหน่วยเหลือขาย	ณ	สิ้นป	ี2564
	 ศูน ย์ข้อ มูลอสังหา ริมทรัพย์ 	 ไ ด้ประมาณการ 
จ�านวนหน่วยเหลือขายท่ีอยู่อาศัยในภาคตะวันตก	ณ	สิ้นปี	
2564	มีจ�านวนประมาณ		6,222	หน่วย	และมีมูลค่าประมาณ			
26,300	 ล้านบาท	คาดว่าจ�านวนหน่วยและมูลค่าจะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	31.3	และร้อยละ	17.3	ตามล�าดับ	เม่ือเทียบกับปี	2563	
ท่ีมีจ�านวนหน่วย		4,738		มีมูลค่า	22,425	ล้านบาท

ผลส�ารวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัยในภาคใต้
	 ในชว่งครึ่งหลังปี	2563		พบว่า	มีหน่วยท่ีอยูอ่าศัยท่ีอยู่
ระหว่างการขายท้ังหมด	หรือ	 Total	 Supply	 รวม	 	 17,765	
หน่วย	 มูลค่า	 77,296	 ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 5.1	 
และร้อยละ	 4.9	 ของหน่วยและมูลค่าท่ีอยู่ระหว่างการขาย
ท้ังหมดใน	7	ภาค	ตามล�าดับ	จ�านวนหน่วยลดลงร้อยละ	-0.7	
แต่มูลค่าเพิม่ขึ้นรอ้ยละ	1.3	เม่ือเทียบกับชว่งครึ่งหลังปี	2562	
ท่ีมีจ�านวน	17,888	หน่วย	 มูลค่า	 76,293	 ล้านบาท	 	 โดยมี 
ท่ี อ ยู่ อา ศัย เห ลือขายสะสมจ� านวน	 15 ,952 	 หน่ วย	 
มูลค่า	 70,632	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นท้ังจ�านวนหน่วยและมูลค่า	
โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.0	และร้อยละ	9.1	ตามล�าดับ	เม่ือเทียบ
กับช่วงครึ่งหลังปี	 2562	 ท่ีมีจ�านวน	 15,189	หน่วย	 มูลค่า	
64,755	ล้านบาท		

ประมาณการหน่วยเหลือขาย	ณ	สิ้นป	ี2564
	 ศูน ย์ข้อ มูลอสังหา ริมทรัพย์ 	 ไ ด้ประมาณการ 
จ�านวนหน่วยเหลือขายท่ีอยู่อาศัยในภาคใต้	 	ณ	สิ้นปี	 2564	 
มีจ�านวนประมาณ	 16,941	 หน่วย	 และมีมูลค่าประมาณ	 
76,697	 ล้านบาท	คาดว่าจ�านวนหน่วยและมูลค่าจะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	6.2	และร้อยละ	8.6	ตามล�าดับ	เม่ือเทียบกับปี	2563	
ท่ีมีจ�านวนหน่วย	15,952	มีมูลค่า	70,632	ล้านบาท	
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ตารางที่	1	ภาพรวมสถานการณ์ที่อยู่อาศัย	26	จังหวัดหลัก	แยกตามภาค
หน่วย:	จ�านวนหน่วย

	 สัดส่วน	 YOY
	 	 ภาค	 จ�านวน	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย	 อัตรา	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย
	 	 	 โครงการ	 เปิดขาย	 Total	 ขายได้	 ดูดซับ	 เหลือ	 เปิดขาย	 Total	 ขายได้	 เหลือ	 เปิดขาย	 Total	 ขายได้	 เหลือ
	 	 	 	 ใหม่	 supply	 ใหม่	 ต่อเดือน	 ขาย	 ใหม่	 Supply	 ใหม่	 ขาย	 ใหม่	 supply	 ใหม่	 ขาย	

 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 1,728	 36,414	 210,748	 34,575	 2.7%	 176,173	 70.2%	 60.2%	 66.6%	 59.1%	 -35.4%	 0.4%	 1.4%	 0.9%
	 ภาคกลาง	 	 116	 892	 8,999	 1,110	 2.1%	 7,889	 1.7%	 2.6%	 2.1%	 2.6%	 17.1%	 -0.9%	 22.4%	 23.5%
	 ภาคเหนือ	 	 407	 2,198	 18,570	 2.071	 1.9%	 16,499	 4.2%	 5.3%	 4.0%	 5.5%	 -32.1%	 4.1%	 -25.7%	 -28.6%
	 ภาคตะวันออก	 979	 8,586	 75,362	 10,787	 2.4%	 64,575	 16.5%	 21.5%	 20.8%	 21.7%	 -36.4%	 -4.3%	 0.9%	 5.5%	
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 297	 1,306	 13,500	 1,135	 1.4%	 12,365	 2.5%	 3.9%	 2.2%	 4.1%	 -44.8%	 -9.1%	 -24.8%	 -17.2%
	 ภาคตะวันตก	 138	 395	 5,131	 393	 1.3%	 4,738	 0.8%	 1.5%	 0.8%	 1.6%	 -74.8%	 -24.5%	 -72.0%	 -62.9%
	 ภาคใต้	 	 339	 2.104	 17,765	 1,813	 1.7%	 15,952	 4.1%	 5.1%	 3.5%	 5.3%	 -19.2%	 -0.7%	 32.8%	 -32.4%
	 รวม	26	จังหวัดหลัก	 4,004	 51,895	 350,075	 51,884	 2.5%	 298,191	 100.0%	 100.0%	 100.0%	 100.0%	 -35.5%	 -1.4%	 -4.1%	 -2.7%

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตารางที่	2	ภาพรวมสถานการณ์ที่อยู่อาศัย	26	จังหวัดหลัก	แยกตามภาค
หน่วย:	จ�านวนมูลค่า	(ลบ.)

	 สัดส่วน	 YOY
	 	 ภาค	 จ�านวน	 มูลค่า	 มูลค่า	 มูลค่า	 มูลค่า	 มูลค่า	 มูลค่า	 มูลค่า	 มูลค่า	 มูลค่า	 มูลค่า	 มูลค่า	 มูลค่า		
	 	 	 โครงการ	 เปิดขาย	 Total	 ขาย	 เหลือ	 เปิดขาย	 Total	 ขายได้	 เหลือ	 เปิดขาย	 Total	 ขาย	 เหลือ		
	 	 	 	 ใหม่	 supply	 ได้ใหม่	 ขาย	 ใหม่	 supply	 ใหม่	 ขาย	 ใหม่	 supply	 ได้ใหม่	 ขาย	

 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 1,728	 196,993	 1,074,231	 165,003	 909,228	 78.4%	 68.3%	 74.7%	 67.3%	 -16.7%	 13.8%	 17.6%	 0.2%
	 ภาคกลาง	 	 116	 2,690	 26,096	 3,283	 22,813	 1.1%	 1.7%	 1.5%	 1.7%	 151.1%	 17.0%	 68.3%	 -3.5%
	 ภาคเหนือ	 	 407	 7,798	 68,112	 7,205	 60,907	 3.1%	 4.3%	 3.3%	 4.5%	 -17.9%	 14.5%	 -16.8%	 9.6%
	 ภาคตะวันออก	 979	 30,052	 254,832	 33,253	 221,579	 12.0%	 16.2%	 15.1%	 16.4%	 -19.4%	 6.5%	 10.1%	 -5.2%
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 297	 4,160	 47,535	 3,585	 43,950	 1.7%	 3.0%	 1.6%	 3.3%	 -40.4%	 -2.5%	 -24.2%	 -7.3%
	 ภาคตะวันตก	 138	 2,401	 24,345	 1,920	 22,425	 1.0%	 1.5%	 0.9%	 1.7%	 -71.9%	 -15.2%	 -73.3%	 -12.1%
	 ภาคใต้	 	 339	 7,215	 77,296	 6,664	 70,632	 2.9%	 4.9%	 3.0%	 5.2%	 -37.0%	 1.3%	 -42.2%	 5.0%
	 รวม	26	จังหวัดหลัก	 4,004	 251,309	 1,572,446	 220,912	 1,351,534	 100.0%	 100.0%	 100.0%	 100.0%	 -19.3%	 10.8%	 8.0%	 -0.9%

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตารางที่	3	ประมาณการหน่วยเหลือขาย	ณ	สิ้นปี	2564

	 	 ภาค	 หน่วยเหลือขาย	 มูลค่าเหลือขาย	(ลบ.)	 YoY
	 	 	 2563	 2564F	 2563	 2564F	 หน่วย	 มูลค่า

 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 176,173	 174,773	 909,228	 853,428	 -0.8%	 -6.1%	
	 ภาคกลาง	 	 7,889	 8,863	 22,813	 23,180	 12.3%	 1.6%
	 ภาคเหนือ	 	 16,499	 15,070	 60,907	 54,351	 -8.7%	 -10.8%
	 ภาคตะวันออก		 64,575	 68,170	 221,579	 221,273	 5.6%	 -0.1%
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 12,365	 14,498	 43,950	 50,120	 17.3%	 14.0%
	 ภาคตะวันตก	 	 4,738	 6,222	 22,425	 26,300	 31.3%	 17.3%
	 ภาคใต้	 	 15,952	 16,941	 70,632	 76,697	 6.2%	 8.6%
	 รวม	26	จังหวัดหลัก	 298,191	 304,538	 1,351,534	 1,305,350	 2.1%	 -3.4%



057REAL ESTATE 
INFORMATION 
CENTER

ANNUAL
REPORT 
2020

กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
ที่สำาคัญในรอบปี 2563

05	 พระราชกฤษฎีกาลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง	 
	 พ.ศ.	2563	
วันบังคับใช้	:	20 มกราคม	2563 
ลดภา ษี ท่ี ดินและ สิ่ งป ลูกสร้ า งส� าหรั บ ท่ี ดินหรื อ																												
สิ่งปลูกสร้างบางประเภท	 เช่น	 ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง	 
สิง่ปลกูสรา้ง	หรอืสิง่ปลกูสรา้งท่ีเป็นห้องชุด	ท่ีเจ้าของหรอื
ผู้ครอบครองซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยและ
มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน	 ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีเป็น
อสงัหารมิทรพัยร์อการขายของสถาบันการเงิน	และบรษัิท
บรหิารสินทรพัย	์ท่ีดินหรอืสิง่ปลกูสร้างของผู้ประกอบการ
ท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นโครงการจัดสรรเพื่อท่ีอยู่
อาศัยหรือการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรรท่ีดิน	อาคารชุด	นิคมอุตสาหกรรม	เป็นเวลาไม่เกิน
สามปีนับจากวันท่ีได้รับอนุญาตดังกล่าว	
 

06	 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย	 
	 เรื่อง	หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย	
วันบังคับใช้	:	29	พฤษภาคม	2563 
ก�าหนดนิยามค�าว่า	 “การใช้ประโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศัย”	 
ให้หมายถึง	 การใช้ประโยชน์ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่ อการอยู่อาศัย	 รวมถึงท่ีดินหรือ																
สิง่ปลกูสรา้งซึง่ใชป้ระโยชน์ต่อเน่ืองด้วย	เว้นแต่กรณ	ีท่ีดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการท่ีอยู่ระหว่างการ
พัฒนา	 แต่ยังไม่ได้ขายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร
ท่ีดิน/อาคารชุด/โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม/
ท่ีดินหรอืสิง่ปลกูสร้างท่ีให้บรกิารเป็นท่ีพกัชัว่คราวส�าหรบั
คนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยคิดค่าตอบแทน	 ท้ังน้ี  
ไม่รวมถึงกรณีท่ีคิดค่าตอบแทนเป็นรายเดือนข้ึนไปหรือ
โฮมสเตย์

07 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย	 
	 เรื่อง	หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบ 
	 เกษตรกรรม 
วันบังคับใช้	:	29	พฤษภาคม	2563 
ก�าหนดนิยามค�าว่า	 “การใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม”	 ให้หมายถึง	 การใช้ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามความหมายของค�าว่า	 “ประกอบการเกษตร”	 ใน
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเกษตรกร	 
พ.ศ.	2560	และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	โดยก�าหนดรายละเอียด
อัตราขั้นต�าของการประกอบการเกษตรต่อไร่	 ไว้ในบัญชี
แนบท้าย	ก	และการเล้ียงสัตว์ในบัญชีแนบท้าย	ข	
 

08	 กฎกระทรวงการก�าหนดราคาประเมินหอ้งชุดและ 
	 การจดัท�าบัญชีราคาประเมนิหอ้งชุด	พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	31	กรกฎาคม	2563 
ก�าหนดรายละเอียดเก่ียวกับการก�าหนดราคาประเมิน 
ห้องชุดและการจัดท�าบัญชีราคาประเมินห้องชุด	 ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง
  

09	 ประกาศกรุงเทพมหานคร	 เร่ือง	 ขยายก�าหนด 
	 เวลาด�าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน 
	 และสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	 2562 
วันบังคับใช้	:	28	สิงหาคม	2563 
กรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาการช�าระภาษีท่ีดิน 
และสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ 
สิง่ปลูกสร้าง	พ.ศ.	2562	ประจ�าปีภาษี	2563	ออกไปถึง 
วันท่ี	31	ตุลาคม	2563	
 

10	 กฎกระทรวงการก�าหนดราคาประเมินที่ดินหรือ 
	 สิ่งปลูกสร้าง	การจัดท�าบัญชีราคาประเมินท่ีดิน 
	 หรือสิง่ปลูกสร้าง	และแผนทีป่ระกอบการประเมนิ 
	 ราคาที่ดิน	พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	9	ธันวาคม	2563
ก�าหนดนิยามและรายละเอียดของการจัดท�าราคาประเมิน
ท่ีดินหรือสิง่ปลูกสร้าง	การจัดท�าบัญชีราคาประเมินท่ีดิน
หรือสิ่งปลูกสร้าง	 และแผนท่ีประกอบการประเมินราคา
ท่ีดิน	 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก�าหนดใน 
กฎกระทรวง	

01 กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ ์ 	 วิธีการ	 
	 และเ ง่ือนไขในการค�านวณมูลค ่า ท่ีดินหรือ 
	 สิ่งปลูกสร ้างที่ ไม ่มีราคาประเมินทุนทรัพย	์ 
	 พ.ศ.	2562
วันบังคับใช้	:	7	มกราคม	2563
ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไขในการค�านวณ
มูลค่าท่ีดินหรอืสิง่ปลกูสรา้งท่ีไมมี่ราคาประเมินทนุทรพัย	์
เช่น	 ท่ีดินท่ีมีหนังสือส�าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากโฉนด	 น.ส.	 3	 ก.	 กรณีบ่อลึกจากระดับ 
พื้นดินเกิน	3	 เมตร	หรือท่ีดินท่ีมีแนวเขตเดินสายไฟฟ้า 
แรงสูงพาดผ่าน	เป็นต้น	
 

02	 ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ง ด ห รื อ ล ด เ บ้ี ย ป รั บ	 
	 พ.ศ.	2562		
วันบังคับใช้	:	7	มกราคม	2563
ให้งดเบีย้ปรบัภาษีค้างช�าระส�าหรบัท่ีดินหรอืสิง่ปลกูสรา้ง
ท่ีถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายเพื่ อเป็นการบรรเทา 
ภาระภาษี	
 

03	 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย	 
	 เร่ือง	หลักเกณฑ์และวธิกีารยกเว้นมลูค่าของฐาน 
	 ภาษีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคล 
	 ธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม	
วันบังคับใช้	:	10	มกราคม	2563
ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้
ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหากมีมูลค่าไม่ถึง	
50	ล้านบาทไม่ต้องเสียภาษี	
  

04	 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย	 
	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษี 
	 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีมีการใช้ประโยชน์  
	 หลายประเภท	
วันบังคับใช้	:	10	มกราคม	2563 
ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีท่ีดิน 
หรือสิ่งปลูกสร้างท่ีมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท 
ให้วัดขนาดพื้นท่ีใชส้อยของสิง่ปลกูสร้างแยกตามประเภท
การใช้ประโยชน์ต่างๆ	 เพื่อน�ามาค�านวณหาสัดส่วนของ
พื้นท่ีท่ีใช้ประโยชน์แต่ละประเภทต่อพื้นท่ีใช้สอยรวม	
 

กฎหมายเกี่ยวกับ	พ.ร.บ.	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ	 	 	
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03	 ประกาศกระทรวงมหาดไทย	เร่ือง	หลักเกณฑก์าร 
	 ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ 
	 นิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายท่ีดิน	 
	 ส� าห รับกรณีการป รับป รุง โครงสร้ างหนี้ 	 
	 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด
วันบังคับใช้	:	11	มิถุนายน	2563
ให้เรยีกเก็บค่าจดทะเบยีนการโอนและค่าจดทะเบียนการ
จ�านองอสังหาริมทรัพย์	 ร้อยละ	0.01	ของราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ 	 ส�าหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี   
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก�าหนด	 เพื่อช่วยเหลือ 
ลูกหน้ีและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019

04	 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล 
	 รษัฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร	(ฉบับที	่698)	 
	 พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	22	มิถุนายน	2563
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	
ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม	 ส�าหรับเงินได้	 เป็นจ�านวนร้อยละ	 150	 ของ 
รายจ่ายท่ีได้จ่ายเพื่อการต่อเติม	เปล่ียนแปลง	ขยายออก	
หรอืท�าให้ดีขึ้นซึง่ทรพัย์สนิท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจการ	แต่ไม่ใช่
เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม	 เพื่อเป็นการบรรเทา 
ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเท่ียวและส่งเสริม 
การลงทุนภาคเอกชนในกิจการโรงแรม	
 

05	 กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
	 เกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ	พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	18	พฤศจิกายน	2563
ก�าหนดอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือ
รับรองทรัพย์อิงสิทธิการจดทะเบียนนิติกรรม	 หรือ 
การด�าเนินการอ่ืนๆ	เก่ียวกับทรัพย์อิงสิทธ	ิ
 

01	 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 
	 ที่	 2/2563	 เร่ือง	 มาตรการส่งเสริมการลงทุน 
	 ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)
วันบังคับใช้	:	21	กุมภาพันธ์	2563 
ก�าหนดรายละเอียดการให้สิทธแิละประโยชน์	และเง่ือนไข	
ส�าหรับกิจการเป้าหมาย	 ในพื้ นท่ีเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก	 (EEC)	 โดยให้มีผลบังคับใช้ส�าหรับค�าขอ
รับการสง่เสริมท่ียื่นต้ังแต่วันท่ี	2	มกราคม	2563	จนถึงวัน
ท�าการสุดท้ายของปี	2564	โดยยกเว้นสทิธแิละประโยชน์
ตามท่ีต้ังในเขตส่งเสริมเพ่ือกิจการพิเศษ	 4	 แห่ง	 ได้แก่	
EECi,	EECd,	EECa	และ	EECmd	สามารถยื่นค�าขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการนี้ได้โดยไม่ก�าหนดระยะ
เวลาสิ้นสุดในการยื่นค�าขอ 

 

02	 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี	 
	 ส.	2/2563	เรื่อง	การแก้ ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภท 
	 กิจการท่ีให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศ 
	 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	2/2557
วันบังคับใช้	:	5	พฤษภาคม	2563
ประกาศปรับปรุงประเภทกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม	โดย
ให้ยกเลิกความในประเภทกิจการ	 5.9	 กิจการให้บริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล	(Digital	Services)	และประเภทกิจการ	
7.9.2.2	 กิจการนิคมหรือเขตดิจิทัล	 (Digital	Park)	ของ
บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 
ท่ี	2/2557	ลงวันท่ี	3	ธนัวาคม	พ.ศ.	2557	

03 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล 
	 รัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร	 (ฉบับที่	 
	 693)	พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	22	มิถุนายน	2563
ก�าหนดรายละเอียดการลดอัตราภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	 ซึ่งมีสถานประกอบกิจการ 
ต้ังอยูใ่นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	
 
 

02	 กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานด้านสถานท่ี	 
	 ความปลอดภัย	 และการให้บริการในสถาน 
	 ประกอบการเพือ่สุขภาพประเภทกจิการการดแูล 
	 ผู้สูงอายุ	หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	31	กรกฎาคม	2563	
ก�าหนดรายละเอียดมาตรฐานด้านสถานท่ี	ความปลอดภัย	
และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่ อสุขภาพ
ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุ	หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	เชน่	
ต้องต้ังอยู่ในพื้นท่ีซึ่งมีสภาพแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัย
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	และมีทางท่ีใช้ในการเข้าและ
ออกโดยสะดวก	มีความกว้างของทางเดินไม่น้อยกว่า	90	
เซนติเมตร	 มี อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและคู่ มือการ
ปฐมพยาบาลไว้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	 มีการจัดท�า
ทะเบยีนประวัติของผู้รับบรกิารตามแบบท่ีอธบิดีประกาศ
ก�าหนด	เป็นต้น

03	 กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมและการช�าระ 
	 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการประกอบกจิการสถาน 
	 ประกอบการเพื่อสุขภาพ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	31	กรกฎาคม	2563 
ก�าหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง	 
เ ป็นกิจการ อ่ืนในสถานประกอบการเพื่ อสุขภาพ	 
ตามความใน	 (3)	 ของนิยามค�าว่า	 “สถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพ”	 ในมาตรา	 3	 แห่งพระราชบัญญัติสถาน 
ประกอบการเพื่อสุขภาพ	พ.ศ.	2559	และแก้ไขเพิ่มเติม
การก�าหนดค่าธรรมเนียมและการช�าระค่าธรรมเนียม	 
เพ่ือให้ครอบคลมุสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภท
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงกฎหมาย
เวนคืน

01	 ประกาศกระทรวงมหาดไทย	เร่ือง	หลักเกณฑก์าร 
	 ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ 
	 นิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายท่ีดิน	 
	 ส�าหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการ 
	 ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันบังคับใช้	:	10	มีนาคม	2563
ก�าหนดหลักเกณฑ์การลดหยอ่นค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ในการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปท่ีดินเพื่ อ
เกษตรกรรม	เหลือร้อยละ	0.01

02	 ประกาศกระทรวงมหาดไทย	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์ 
	 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ 
	 และนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย 
	 อาคารชุด	ส�าหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
	 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด
วันบังคับใช้	:	11	มิถุนายน	2563
ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียน 
การจ�านองห้องชุด	 ร้อยละ	 0.01	 ของราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์	 ส�าหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตาม 
หลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก�าหนด	 เพื่อช่วยเหลือลูกหน้ี
และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019		

กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(EEC)

กฎหมายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและภาษีอากร

กฎหมายเกี่ยวกับกิจการดูแลผู้สูงอายุ

01	 กฎกระทรวงก�าหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุ 
	 หรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นกิจการอื่นในสถาน 
	 ประกอบการเพื่อสุขภาพ	พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	31	กรกฎาคม	2563 
ก�าหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
เป็นกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	 เพื่อให้
อยู่ภายใต้การควบคุมก�ากับดูแลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานประกอบการเพื่อสขุภาพ	และเป็นไปตามมาตรฐาน
และหลักวิชาการ	 รวมท้ังต้องให้บริการโดยผู้ท่ีมีความรู้
ความช�านาญและผ่านการอบรมเพ่ือดูแลผู้สูงอายุหรือ 
ผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยเฉพาะ
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04	 พระราชกฤ ษฎีกาก�าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน	 
	 ในท้องท่ีต�าบลบงึ	และต�าบลบ่อวนิ	อ�าเภอศรีราชา	 
	 จังหวัดชลบุรี	พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	23	มิถุนายน	2563
ก�าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงชนบท	
ชบ.	1032	และสร้างทางหลวงชนบท	สายเช่ือมระหว่าง
ทางหลวงพเิศษหมายเลข	7	กับทางหลวงชนบท	ชบ.	1032	
ในท้องท่ีต�าบลบึง	 และต�าบลบ่อวิน	 อ�าเภอศรีราชา	 
จังหวัดชลบุรี	
 

05	 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตท่ีดินที่จะเวนคืน	 
	 ในท้องที่ต�าบลคอกกระบือ	 และต�าบลพันท้าย 
	 นรสิงห ์ 	 อ�า เภอเมืองสมุทรสาคร	 จังหวัด 
	 สมุทรสาคร	พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	23	มิถุนายน	2563
ก�าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงชนบท	
สค.	 2032	 ท่ีแยกสาริน	 และสายเชื่อมระหว่างสะพาน 
ขา้มทางรถไฟสายแมก่ลองกับทางหลวงชนบท	สค.	5031	
ในท้องท่ีต�าบลคอกกระบือ	 และต�าบลพันท้ายนรสิงห์	
อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	จังหวัดสมุทรสาคร

06	 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตท่ีดินที่จะเวนคืน 
	 ในท้องที่ต�าบลหอมศีล	 ต�าบลพิมพา	 อ�าเภอ 
	 บางปะกง	 และต�าบลเทพราช	 อ�าเภอบ้านโพธิ	์ 
	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	23	มิถุนายน	2563
ก�าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงชนบท 
ฉช.	 2004	 ในท้องท่ีต�าบลหอมศีล	ต�าบลพิมพา	อ�าเภอ
บางปะกง	 และต�าบลเทพราช	 อ�าเภอบ้านโพธิ์	 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา	
 

07 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตท่ีดินที่จะเวนคืน	 
	 ในท้องที่ต�าบลตะกุด	 และต�าบลปากเพรียว 
	 อ�าเภอเมืองสระบุรี	จังหวัดสระบุรี	พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	23	มิถุนายน	2563
เพื่อให้อ�านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปท�าการ
ส�ารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 
ในพื้นท่ีท่ีจะก่อสร้างทางหลวงชนบท	 ถนนสาย	 ข	 2 
ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสระบุรี	 ซึ่งกรมทางหลวง
ชนบทได้ท�าการส�ารวจเขตท่ีดินเพื่อเวนคืนตามพระราช
กฤษฎีกาก�าหนดเขตท่ีดินในบริ เวณท่ี ท่ีจะเวนคืน 
ในท้องท่ีต�าบลตะกุด	และต�าบลปากเพรียว	อ�าเภอเมือง
สระบุรี	จังหวัดสระบุรี	พ.ศ.	2555	ยังไม่แล้วเสร็จ	
 

08	 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ี 
	 ที่ จ ะด� า เนินการ เพื่ อกิจการขนส่งมวลชน	 
	 ในท้องที่ เขตบางซ่ือ	 เขตดุสิต	 เขตพระนคร 
	 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	 เขตสัมพันธวงศ์ 	 
	 เ ขตธนบุ รี 	 เ ขตคลองสาน	 เขตจอมทอง	 
	 เขตราษฎร์บูรณะ	 เขตทุ่งครุ	 กรุงเทพมหานคร 
	 และอ�าเภอพระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 
	 พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	7	สิงหาคม	2563
ก�าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะด�าเนินการเพื่อกิจการ
ขนสง่มวลชนในท้องท่ีเขตบางซื่อ	 เขตดุสิต	 เขตพระนคร	
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	 เขตสัมพันธวงศ์	 เขตธนบุรี	 
เขตคลองสาน	เขตจอมทอง	เขตราษฎร์บูรณะ	เขตทุ่งครุ	
กรุงเทพมหานคร	 และอ�าเภอพระประแดง	 จังหวัด
สมุทรปราการ	 เพ่ือก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง	
ชว่งเตาปูน	-	ราษฎร์บูรณะ	(วงแหวนกาญจนาภิเษก)	
  

09	 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตท่ีดินที่จะเวนคืน	 
	 ในท้องที่เขตบางซ่ือ	 เขตดุสิต	 เขตพระนคร	 
	 เขตป ้อมปราบศัตรูพ ่าย	 เขตสัมพันธวงศ	์ 
	 เ ขตธนบุ รี 	 เ ขตคลองสาน	 เขตจอมทอง	 
	 เขตราษฎร์บูรณะ	 เขตทุ่งครุ	 กรุงเทพมหานคร	 
	 และอ�าเภอพระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 
	 พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	7	สิงหาคม	2563
ก�าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน	ในท้องท่ีเขตบางซื่อ	เขตดสุติ	
เขตพระนคร	 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	 เขตสัมพันธวงศ์	 
เขตธนบุรี	เขตคลองสาน	เขตจอมทอง	เขตราษฎร์บูรณะ
เขตทุ่งครุ	 กรุงเทพมหานคร	 และอ�าเภอพระประแดง	
จังหวัดสมุทรปราการ	 เพื่อด�าเนินกิจการรถไฟฟ้าในส่วน
ท่ีเก่ียวกับการจัดสร้างโครงการขนส่งด้วยระบบรถไฟฟ้า	
สถานท่ีจอดรถส�าหรบัผู้โดยสาร		และกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง
กับกิจการรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
ชว่งเตาปูน	–	ราษฎร์บูรณะ	(วงแหวนกาญจนาภิเษก)	
 

10 ระ เบียบกรมที่ดิน 	 ว ่าด ้วยการรังวัดที่ดิน 
	 ที่จะเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและ 
	 การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์	พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	20	สิงหาคม	2563 
ก�าหนดรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 
การรังวัดท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน	 และ 
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์	
 

11	 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตที่ดินท่ีจะเวนคืน	 
	 ในท้องท่ีต�าบลราชาเทวะ	 ต�าบลหนองปรือ	 
	 ต�าบลบางโฉลง	 อ�าเภอบางพลี	 ต�าบลศีรษะ 
	 จรเข้ ใหญ่	 ต�าบลบางเสาธง	 อ�าเภอบางเสาธง	 
	 และต�าบลบางบ ่อ	 อ�าเภอบางบ ่อ	 จังหวัด 
	 สมุทรปราการ	พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	21	สิงหาคม	2563 
ก�าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนเพื่อก่อสรา้งทางหลวงชนบท	
สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	 3265	 
กับถนนรัตนโกสินทร์	 200	 ปี	 ในท้องท่ีต�าบลราชาเทวะ	
ต�าบลหนองปรือ	 ต� าบลบางโฉลง	 อ� าเภอบางพลี	 
ต�าบลศีรษะจรเข้ใหญ	่ต�าบลบางเสาธง	อ�าเภอบางเสาธง	
และต�าบลบางบอ่	อ�าเภอบางบอ่	จังหวัดสมุทรปราการ 
 

12	 พ ร ะ ร าชกฤษฎี ก าก� า หนด เ ขต ท่ี ดิ น ท่ี จ ะ 
	 เวนคืนในท ้องท่ีแขวงจอมพล	 เขตจตุจักร	 
	 กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	21	สิงหาคม	2563
ก�าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนเพื่อสรา้งและขยายทางหลวง
ท้องถ่ิน	สายทางยกระดับเชื่อมระหว่างอาคารอู่จอดและ
ซ่อมบ�า รุงรถไฟฟ้ากับถนนวิภาวดีรั ง สิต 	 บริ เวณ 
ซอยวิภาวดีรังสิต	 5	 ในท้องท่ีแขวงจอมพล	 เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร

13	 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตที่ดินท่ีจะเวนคืน	 
	 ใ นท้ อ งที่ แ ข วงบางแค เหนื อ 	 เ ขตบางแค 
	 แขวงบางหว้า	 แขวงบางด้วน	 แขวงคลองขวาง	 
	 เ ขตภา ษี เ จริญ 	 แล ะ แขวงบาง เ ชือกห นัง	 
	 แขวงบางพรม	 แขวงบางระมาด	 แขวงฉิมพลี	 
	 แขวงตล่ิงชัน	 เขตตล่ิงชัน	 กรุงเทพมหานคร	 
	 พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	21	สิงหาคม	2563
เพื่อให้อ�านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปท�าการ
ส�ารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 
ในพื้ น ท่ี 	 ในท้องท่ีแขวงบางแคเหนือ	 เขตบางแค	 
แขวงบางหว้า 	 แขวงบางด้วน	 แขวงคลองขวาง	 
เขตภาษีเจริญ	 และแขวงบางเชือกหนัง	 แขวงบางพรม	
แขวงบางระมาด	แขวงฉิมพลี	แขวงตล่ิงชัน	 เขตตล่ิงชัน	
กรุงเทพมหานคร	 เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถ่ิน	
สายถนนพุทธมณฑลสาย	1	 เน่ืองจากกรุงเทพมหานคร 
ได้ท�าการส�ารวจเขตท่ีดินเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา
ก�าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนฯ	พ.ศ.	 2546	 
ยังไม่แล้วเสร็จ	

 

14 ประกาศกรุงเทพมหานคร	 เ ร่ือง	 การเ ข้า 
	 ครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการ 
	 เวนคืนในกรณีมีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน	 เพื่อขยาย 
	 ทางหลวงท้องถิ่น	 สายถนนเลียบคลองสองและ 
	 ซอยรามอินทรา	109
วันบังคับใช้	:	22	กันยายน	2563
ก�าหนดให้การเวนคืนอสงัหารมิทรพัย์	เพื่อขยายทางหลวง
ท้องถ่ิน	สายถนนเลียบคลองสองและซอยรามอินทรา	109	
ในท้องท่ีแขวงบางชัน	เขตคลองสามวา	กรุงเทพมหานคร	
ตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะ
เวนคืน	 เพื่ อขยายทางหลวงท้องถ่ิน	 สายถนนเลียบ 
คลองสองและซอยรามอินทรา	109	พ.ศ.	2560	เป็นกรณี
มีเหตจุ�าเป็นเรง่ด่วน	เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเขา้ครอบครองและ 
ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์น้ันก่อนการเวนคืนได้	
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา 
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์	พ.ศ.	2562	
 

15	 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตที่ดินท่ีจะเวนคืน	 
	 ในท้องท่ีต�าบลฉลอง	และต�าบลราไวย์	อ�าเภอเมือง 
	 ภูเก็ต	จังหวัดภูเก็ต	พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	9	ตุลาคม	2563
ก� าหนดเขตท่ี ดิน ท่ีจะเวนคืนเพื่ อขยายทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข	4021	สายต่อเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต
ควบคุม	 -	 ห้าแยกฉลอง	 ท่ีบ้านโคกโตนด	และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข	 4024	 สายห้าแยกฉลอง	 -	 ราไวย์	 
ท่ีบ้านโคกโตนด	 ในท้องท่ีต�าบลฉลอง	และต�าบลราไวย์	
อ�าเภอเมืองภูเก็ต	จังหวัดภูเก็ต



060 REAL ESTATE 
INFORMATION 
CENTER

ANNUAL
REPORT 
2020

01	 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง	จัดตั้งองค์การ 
	 บริหารส่วนต�าบลบางแม่นาง	 อ�าเภอบางใหญ่	 
	 จังหวัดนนทบุรี	เป็นเทศบาลเมืองบางแม่นาง
วันบังคับใช้	:	20	มีนาคม	2563
จัดต้ังองค์การบริหารส่วนต�าบลบางแม่นาง	 อ�าเภอ
บางใหญ	่จังหวัดนนทบุรี	เป็นเทศบาลเมืองบางแม่นาง

02	 ประกาศคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง 
	 เร่ือง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก่อให้เกิด 
	 ภาระผูกพันแก่ที่ดินที่ ได้รับอนุญาตให้ท�าการ 
	 จัดสรรที่ดิน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	16	มิถุนายน	2563
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการก่อให้เกิดภาระผูกพัน 
ในท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยการจ�านอง	 
ตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง	เรื่อง	ก�าหนด
หลัก เกณฑ์และ วิธี การ ก่อใ ห้ เ กิดภาระ ผูกพันแ ก่ 
ท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตให้ท�าการจัดสรรท่ีดิน	 ลงวันท่ี	 27	
มิถุนายน	 2544	 เพื่ อบรรเทาผลกระทบอันเกิดจาก 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 ตาม
มาตรการชว่ยเหลือของธนาคารแหง่ประเทศไทย	กรณใีห้
สินเชื่อดอกเบี้ยต�า	(Soft	Loan)	โดยเป็นไปตามพระราช
ก�าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจท่ีได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019	พ.ศ.	2563	
 

03	 พระราชบัญญัตยิบุเลิกบรรษทัตลาดรองสนิเช่ือ 
	 ที่อยู่อาศัย	พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	23	กันยายน	2563
เน่ืองจากปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต 
ให้ธนาคารพาณิชย์สามารถท�าธุรกรรมแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ได้เอง	 ดังน้ัน	 เพื่อไม่ให้เป็นการประกอบ
ธุรกิจแข่งขันกับเอกชน	 จึงให้ยุบเลิกบรรษัทตลาดรอง 
สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยและโอนกิจการ	ทรัพย์สินสิทธิ	 หน้ีสิน	
ทุน	 และภาระผูกพันของบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่
อาศัยให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์	เพื่อท�าหน้าท่ีบรหิาร
จัดการธุรกรรมท่ีเหลืออยู่ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ี
อยูอ่าศัยต่อไป	
 

04	 ประกาศกระทรวงมหาดไทย	 เร่ือง	การอนุญาต 
	 ให้คนต่างด้าวบางจ�าพวกอยู่ในราชอาณาจักร 
	 เป็นกรณีพิเศษ
วันบังคับใช้	:	30	กันยายน	2563
อนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่ งผ่านการด�าเนินการตาม
มาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือ									
โรคโควิด	19	(Coronavirus	Disease	2019	(COVID-19))	
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ก�าหนด	เขา้มาท่องเท่ียวแบบพ�านักระยะยาว		(Long	Stay)	
ในราชอาณาจักรเพ่ือเป็นการน�าร่องฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ										
การท่องเท่ียวของประเทศไทย	
 

05	 กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดต้ังบริษัท 
	 หรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่น	 เพื่อด�าเนินการ 
	 เกี่ยวกับหรือเน่ืองในการให้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย	 
	 พ.ศ.	2563
วันบังคับใช้	:	5	ตุลาคม	2563
ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีอ�านาจ
ในการจัดต้ังบริษัทหรือร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืนเพื่ อ 
ด�าเนินการเก่ียวกับหรือเน่ืองในการให้สินเชื่อท่ีอยู่อาศัย
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์	ในกรณท่ีีธนาคารมีทนุรวม
อยู่เกินกว่าร้อยละ	 25	 ของทุนท้ังหมด	 จะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี	
 

06	 กฎกระทรวงฉบับท่ี	9	(พ.ศ.	2563)	ออกตามความ 
	 ในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์	 
	 พ.ศ.	2496
วันบังคับใช้	:	5	ตุลาคม	2563
ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถด�าเนินการรบัประกัน
สินเ ช่ือ ท่ีอยู่อาศัย	 ประเมินมูลค่าทรัพย์ สินท่ี เ ป็น 
หลักประกันสนิเชื่อท่ีอยูอ่าศัย	และประกอบธุรกิจนายหน้า
ประกันวินาศภัย	 และประกันชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับการให้ 
สินเชื่อท่ีอยูอ่าศัย

07	 กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ	พ.ศ.	2563

วันบังคับใช้	:	3	ธันวาคม	2563
ก�าหนดให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีมีความประสงค์จะขอใชท่ี้ราชพสัด	ุให้แจ้งวัตถปุระสงค์
ในการใชท่ี้ราชพสัดแุละขอท�าความตกลงกับกรมธนารกัษ์
ตามหลักเกณฑ์วิธกีาร	และเง่ือนไขท่ีระบุในกฎกระทรวง

ที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
สรุปรวมมาตรการรัฐ  ติดตามอ่านได้ที่ www.reic.or.th

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
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สรุปสถิติอสังหาริมทรัพย์	รายปี	
ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย

  เรื่อง		 	 	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YOY	

	 	 เครื่องชีด้้านอุปทาน	(supply)

 1	 การออกใบอนุญาตจัดสรรท่ีดิน	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 -	 จ�านวนโครงการ	 	835		 	734		 	691		 	767		 	747		 -2.6%	  
	 	 -	 จ�านวนหน่วย	 	107,936		 	99,684		 	94,470		 	103,288		 	87,647		 -15.1%	  
	 	 	 	 ท่ีดินเปล่า	 	4,209		 	2,791		 	2,681		 	1,904		 	1,972		 3.6%	  
	 	 	 	 บ้านเด่ียว	 	32,197		 	25,437		 	27,266		 	27,347		 	23,740		 -13.2%	  
	 	 	 	 ทาวน์เฮาส์	 	52,132		 	54,304		 	49,970		 	56,364		 	45,559		 -19.2%	  
	 	 	 	 บ้านแฝด	 	12,844		 	12,854		 	12,452		 	15,522		 	14,695		 -5.3%	  
	 	 	 	 อาคารพาณิชย์	 	6,554		 	4,298		 	2,101		 	2,151		 	1,681		 -21.9%	

	 2	 การออกใบอนุญาตก่อสร้าง	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 2.1	 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศัยแนวราบ	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	 จ�านวนหน่วย	 	208,825		 	205,692		 	223,427		 	233,447		 	238,635		 2.2%	  
	 	 	 -	พื้นท่ีก่อสร้าง	(ตารางเมตร)	 	27,842,326		 	30,878,077		 	32,278,595		 	32,218,513		 	30,965,870		 -3.9%	  
	 	 2.2	 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศัยอาคารสูง	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	 จ�านวนอาคาร	 	2,193		 	1,672		 	1,652		 	1,578		 	1,264		 -19.9%	  
	 	 	 -	 จ�านวนหน่วย	(ประมาณการ)	 	222,359		 	166,460		 	158,039		 	191,748		 	64,341		 -66.4%	  
	 	 	 -	พื้นท่ีก่อสร้าง	(ตารางเมตร)	 	9,529,666		 	7,134,016		 	6,773,081		 	8,217,750		 	2,757,465		 -66.4%	  
	 3	 ท่ีอยูอ่าศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล		 	 	 	 	 	 	 	
	 	 จ�านวนหน่วยท้ังหมด	 	130,001		 	114,896		 	133,114		 	117,965		 	110,568		 -6.3%	  
	 	 3.1	 จ�านวนหน่วยท่ีอยูอ่าศัยแนวราบ	 	53,657		 	51,535		 	57,714		 	57,977		 	51,123		 -11.8%	  
	 	 	 -	บ้านเด่ียว	 	31,892		 	30,124		 	33,070		 	31,581		 	29,974		 -5.1%	  
	 	 	 	 	 สร้างเอง	 	19,156		 	17,995		 	17,507		 	18,029		 	19,238		 6.7%	  
	 	 	 	 	 จัดสรร	 	12,736		 	12,129		 	15,563		 	13,552		 	10,736		 -20.8%	  
	 	 	 -	บ้านแฝด	 	2,014		 	2,677		 	2,208		 	3,154		 	2,619		 -17.0%	  
	 	 	 	 	 สร้างเอง	 	119		 	142		 	107		 	130		 	83		 -36.2%	  
	 	 	 	 	 จัดสรร	 	1,895		 	2,535		 	2,101		 	3,024		 	2,536		 -16.1%	  
	 	 	 -	ทาวน์เฮ้าส์	 	16,333		 	13,931		 	18,241		 	20,238		 	15,337		 -24.2%	  
	 	 	 	 	 สร้างเอง	 	618		 	470		 	648		 	404		 	347		 -14.1%	  
	 	 	 	 	 จัดสรร	 	15,715		 	13,461		 	17,593		 	19,834		 	14,990		 -24.4%	  
	 	 	 -	อาคารพาณิชย์พักอาศัย	 	3,418		 	4,803		 	4,195		 	3,004		 	3,193		 6.3%	  
	 	 	 	 	 สร้างเอง	 	2,022		 	1,630		 	1,737		 	1,564		 	1,759		 12.5%	  
	 	 	 	 	 จัดสรร	 	1,396		 	3,173		 	2,458		 	1,440		 	1,434		 -0.4%	  
	 	 3.2	 จ�านวนหน่วยอาคารชุด	 	76,344		 	63,361		 	75,400		 	59,988		 	59,445		 -0.9%	

	 	 เครื่องชีด้้านอุปสงค์	(Demand)

	 1	 การโอนกรรมสิทธิท่ี์อยูอ่าศัย	(เฉพาะซื้อขาย)	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 1.1	 การโอนกรรมสิทธิท่ี์อยูอ่าศัยแนวราบ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	 จ�านวนหน่วย	 	206,472		 	206,984		 	260,081		 	262,523		 	236,158		 -10.0%	  
	 	 	 -	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	440,521		 	415,507		 	583,176		 	603,927		 	616,939		 2.2%	  
	 	 1.2	 การโอนกรรมสิทธิท่ี์อยูอ่าศัยอาคารชุด	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	จ�านวนหน่วย	 	122,323		 	108,119		 	133,680		 	129,441		 	122,338		 -5.5%	  
	 	 	 -	มูลค่า	(ล้านบาท)	 	257,196		 	258,608		 	352,114		 	326,824		 	311,437		 -4.7%	  
	 2	 สินเชื่อท่ีอยูอ่าศัย	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 2.1	 สินเชื่อท่ีอยูอ่าศัยบุคคลปล่อยใหม่	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	 มูลค่ารวมของทุกสถาบันการเงิน	(ล้านบาท)		 	586,050		 	633,990		 	702,900		 	640,259		 	612,084		 -4.4%	  
	 	 2.2	 สินเชื่อท่ีอยูอ่าศัยบุคคลคงค้าง	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	 มูลค่ารวมของทุกสถาบันการเงิน	(ล้านบาท)		 	3,320,469		 	3,525,103		 	3,795,058		 	4,010,235		 	4,254,730		 6.1%	  
	 	 2.3	 สินเชื่อผู้ประกอบการท่ีอยูอ่าศัยปล่อยใหม่	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	 มูลค่ารวมของ	ธพ.,	บง.	และเครดิตฟองซิเอร์	(ล้านบาท)	 	69,208		 	83,149		 	99,939		 	59,229		 	54,777		 -7.5%	  
	 	 2.4	 	 สินเชื่อผู้ประกอบการท่ีอยูอ่าศัยคงค้าง	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	 มูลค่ารวมของ	ธพ.,	บง.	และเครดิตฟองซิเอร์	(ล้านบาท)	 	282,498		 	304,304		 	352,204		 	385,998		 	385,723		 -0.1%	  
	 	 2.5	 หุ้นกู้	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	(ล้านบาท)	 	225,559		 	210,767		 	237,955		 	282,183		 	176,260		 -37.5%	  
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สรุปสถิติอสังหาริมทรัพย์	รายปี	
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์อื่น

  เรื่อง		 	 	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YOY	

	 	 เครื่องชีด้้านอุปทาน	(supply)

	 1	 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารส�านักงาน	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	 จ�านวนอาคาร	 	139		 	610		 	599		 	585		 	578		 -1.2%	  
	 	 	 -	พื้นท่ีก่อสร้าง	(ตารางเมตร)	 	837,639		 	1,721,438		 	1,699,333		 	3,089,010		 	761,298		 -75.4%	  
	 2	 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	 จ�านวนอาคาร	 	11,894		 	11,362		 	11,542		 	11,395		 	11,553		 1.4%	  
	 	 	 -	พื้นท่ีก่อสร้าง	(ตารางเมตร)	 	7,265,408		 	7,468,361		 	7,255,834		 	7,298,655		 	5,267,009		 -27.8%	  
	 3	 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	 จ�านวนอาคาร	 	3,652		 	3,969		 	4,230		 	4,260		 	2,974		 -30.2%	  
	 	 	 -	พื้นท่ีก่อสร้าง	(ตารางเมตร)	 	6,747,200		 	6,705,623		 	7,445,807		 	7,701,935		 	5,594,028		 -27.4%	  
	 4	 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	 จ�านวนอาคาร	 	2,376		 	3,013		 	3,482		 	2,855		 	2,451		 -14.2%	  
	 	 	 -	พื้นท่ีก่อสร้าง	(ตารางเมตร)	 	1,644,382		 	1,919,637		 	2,135,046		 	3,369,214		 	1,184,115		 -64.9%	  
	 5	 ข้อมูลสนามกอล์ฟ	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	 จ�านวนสนามกอล์ฟท่ีเปิดให้บริการใหม่	 	2		 	2		 	3		 	4		 	-		 n.a.	 	
	 	 	 -	พื้นท่ี	(ไร)่	ของสนามกอล์ฟเปิดใหม่	 	1,270		 	680		 	1,980		 	2,475		 	-		 n.a.	 	
	 	 	 -	 จ�านวนสนามกอล์ฟเปิดให้บริการสะสม	 	260		 	262		 	265		 	269		 	269		 0.0%	 	
	 	 	 -	พื้นท่ี	(ไร)่	สนามกอล์ฟเปิดให้บริหารสะสม	 	118,030		 	118,710		 	120,690		 	123,390		 	123,390		 0.0%	 	
	 	 	 -	พื้นท่ีเฉล่ียต่อสนาม	(ไร)่	 	454		 	453		 	455		 	459		 	459	

	 	 เครื่องชีด้้านอุปสงค์	(Demand)

	 1	 การโอนกรรมสิทธิท่ี์ดินเปล่า	(เฉพาะซื้อขาย)	ท่ัวประเทศ
	 	 	 -		จ�านวนแปลง	 	489,463		 	484,893		 	499,162		 	501,506		 	487,704		 -2.8%	
	 	 	 -		มูลค่า	(ล้านบาท)	 	613,898		 	482,832		 	726,678		 	666,372		 	500,453		 -24.9%	
	 2	 การโอนกรรมสิทธิอ์าคารส�านักงาน	(เฉพาะซื้อขาย)	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	
	 	 	 -		จ�านวนอาคาร	 	330		 	617		 	696		 	819		 	648		  -20.9%	
	 	 	 -		มูลค่า	(ล้านบาท)	 	6,517		 	6,546		 	13,648		 	19,270		 	10,562		  -45.2%	
	 3	 การโอนกรรมสิทธิศู์นย์การค้า	-	อาคารพาณิชย์	(เฉพาะซื้อขาย)	ท่ัวประเทศ      
	 	 	 -		จ�านวนอาคาร	 	4		 	13		 	11		 	2		 	4		  100.0%	
	 	 	 -		มูลค่า	(ล้านบาท)	 	108		 	257		 	1,426		 	1,060		 	18		  -98.3%	
	 4	 การโอนกรรมสิทธิโ์รงงานอุตสาหกรรม	(เฉพาะซื้อขาย)	ท่ัวประเทศ		 	 	 	 	 	
	 	 	 -		จ�านวนอาคาร	 	426		 	619		 	568		 	606		 	443		 -26.9%	
	 	 	 -		มูลค่า	(ล้านบาท)	 	9,108		 	8,443		 	10,762		 	11,454		 	7,317		 -36.1%	
	 5	 การโอนกรรมสิทธิโ์รงแรม	-	รีสอร์ท	(เฉพาะซื้อขาย)	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	
	 	 	 -		จ�านวนอาคาร	 	38		 	87		 	86		 	103		 	70		  -32.0%	
	 	 	 -		มูลค่า	(ล้านบาท)	 	866		 	1,810		 	5,069		 	6,223		 	1,759		  -71.7%	
	 6	 การโอนกรรมสิทธิอ์พาร์ทเม้นท์	(เฉพาะซื้อขาย)	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	
	 	 	 -		จ�านวนอาคาร	 	461		 	532		 	520		 	552		 	449		 -18.7%	
	 	 	 -		มูลค่า	(ล้านบาท)	 	7,333		 	4,510		 	11,772		 	8,516		 	5,226		 -38.6%	  
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ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจำานวนโครงการ รายปี
Land Allotment Permits, Showing Number of Projects - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	350		 	340		 	323		 	315		 	278		 -11.7%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	128		 	121		 	140		 	108		 	103		 -4.6%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	59		 	58		 	51		 	56		 	74		 32.1%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	65		 	64		 	37		 	40		 	45		 12.5%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	54		 	58		 	69		 	59		 	27		 -54.2%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	14		 	20		 	12		 	28		 	16		 -42.9%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	30		 	19		 	14		 	24		 	13		 -45.8%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	61		 	51		 	48		 	69		 	79		 14.5%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	26		 	22		 	21		 	33		 	32		 -3.0%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	12		 	1		 	8		 	13		 	13		 0.0%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	14		 	10		 	7		 	7		 	11		 57.1%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	11		 n.a.

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	-		 	1		 	-		 	2		 	4		 100.0%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	-		 	-		 	5		 	4		 	2		 -50.0%

	 	 น่าน	(Nan)	 	-		 	3		 	1		 	2		 	2		 0.0%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	1		 	9		 	-		 	5		 	2		 -60.0%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	2		 	1		 	-		 	1		 	1		 0.0%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	2		 	1		 	-		 	-		 	1		 n.a.

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	3		 	1		 	6		 	1		 	-		 n.a.

	 	 ตาก	(Tak)	 	1		 	1		 	-		 	1		 	-		 n.a.

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	-		 	1		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	36		 	37		 	28		 	35		 	32		 -8.6%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	13		 	13		 	16		 	20		 	14		 -30.0%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	18		 	16		 	9		 	13		 	13		 0.0%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	-		 	3		 	-		 	-		 	3		 n.a.

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	1		 n.a.

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	5		 	5		 	3		 	2		 	1		 -50.0%

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	250		 	175		 	175		 	204		 	186		 -8.8%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	63		 	45		 	65		 	77		 	83		 7.8%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	150		 	100		 	88		 	88		 	62		 -29.5%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	20		 	19		 	17		 	28		 	30		 7.1%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	2		 	1		 	-		 	2		 	4		 100.0%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	3		 n.a.

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	14		 	9		 	5		 	9		 	2		 -77.8%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	2		 n.a.

	 	 ตราด	(Trat)	 	1		 	1		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	81		 	67		 	69		 	71		 	77		 8.5%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	37		 	30		 	21		 	31		 	25		 -19.4%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	16		 	10		 	9		 	9		 	17		 88.9%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	-		 	-		 	-		 	1		 	6		 500.0%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	3		 	4		 	7		 	12		 	5		 -58.3%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	5		 n.a.

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	-		 	2		 	2		 	4		 	4		 0.0%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	9		 	2		 	9		 	5		 	4		 -20.0%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	7		 	7		 	7		 	4		 	4		 0.0%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	3		 	11		 	7		 	1		 	3		 200.0%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	2		 	-		 	3		 	-		 	2		 n.a.
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ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจำานวนโครงการ รายปี (ต่อ)
Land Allotment Permits, Showing Number of Projects - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	-		 	-		 	-		 	1		 	1		 0.0%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	-		 	-		 	-		 	1		 	1		 0.0%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	4		 	1		 	4		 	1		 	-		 n.a.

	 	 เลย	(Loei)	 	-		 	-		 	-		 	1		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	28		 	25		 	20		 	27		 	35		 29.6%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	6		 	3		 	4		 	7		 	17		 142.9%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	3		 	5		 	6		 	10		 	11		 10.0%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	7		 	11		 	1		 	3		 	5		 66.7%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	4		 	3		 	3		 	4		 	2		 -50.0%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	5		 	3		 	4		 	3		 	-		 n.a.

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	3		 	-		 	2		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	29		 	39		 	28		 	46		 	60		 30.4%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	12		 	15		 	15		 	15		 	26		 73.3%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	6		 	9		 	9		 	14		 	17		 21.4%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	2		 	5		 	-		 	8		 	12		 50.0%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	1		 	1		 	-		 	3		 	2		 -33.3%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	-		 	-		 	1		 	2		 	1		 -50.0%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	2		 	1		 	1		 	1		 	1		 0.0%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	-		 	-		 	-		 	2		 	1		 -50.0%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	-		 	1		 	1		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	-		 	1		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	-		 	-		 	-		 	1		 	-		 n.a.

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	6		 	6		 	1		 	-		 	-		 n.a.

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	835		 	734		 	691		 	767		 	747		 -2.6%

หมายเหตุ:
1) เฉพาะโครงการจัดสรรที่ได้รับอนุญาตจัดสรรทั้งโครงการไม่นับรวมโครงการที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรบางส่วน
 และแก้ไขผัง
2) เป็นโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรกับกรมที่ดินเท่านั้น
3) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล
4)  YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: กรมที่ดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจำานวนหน่วย รายปี
Land Allotment Permits, Showing Number of Units - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	62,265		 	63,518		 	58,591		 	57,467		 	47,426		 -17.5%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	18,178		 	20,397		 	22,824		 	14,941		 	13,884		 -7.1%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	14,679		 	11,811		 	11,518		 	12,910		 	15,804		 22.4%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	10,810		 	12,140		 	6,069		 	7,071		 	7,534		 6.5%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	12,542		 	12,619		 	14,724		 	13,591		 	6,183		 -54.5%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	2,030		 	3,733		 	2,498		 	6,440		 	2,677		 -58.4%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	4,026		 	2,818		 	958		 	2,514		 	1,344		 -46.5%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	5,104		 	4,141		 	4,913		 	6,032		 	6,784		 12.5%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	3,241		 	2,851		 	3,256		 	3,482		 	3,879		 11.4%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	461		 	20		 	860		 	1,282		 	1,191		 -7.1%

Remarks:
1) Numbers indicate only permits granted for entire projects, and without revisions.
2)  Numbers indicate only projects granted permits by the Land Department.
3)  Showing only the provinces which data is available.
4)  YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Source: Department of Lands
Compiled By: Real Estate Information Center.
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ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจำานวนหน่วย รายปี (ต่อ)
Land Allotment Permits, Showing Number of Units - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	877		 	501		 	248		 	459		 	774		 68.6%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	414		 n.a.

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	-		 	26		 	-		 	23		 	171		 643.5%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	-		 	-		 	258		 	147		 	125		 -15.0%

	 	 น่าน	(Nan)	 	-		 	100		 	15		 	111		 	83		 -25.2%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	123		 	16		 	-		 	34		 	62		 82.4%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	72		 	15		 	-		 	-		 	44		 n.a.

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	56		 	481		 	-		 	290		 	41		 -85.9%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	212		 	35		 	276		 	15		 	-		 n.a.

	 	 ตาก	(Tak)	 	62		 	60		 	-		 	189		 	-		 n.a.

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	-		 	36		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	4,987		 	3,750		 	4,063		 	3,904		 	2,800		 -28.3%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	2,917		 	1,617		 	2,556		 	1,710		 	1,789		 4.6%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	1,587		 	1,716		 	1,406		 	2,084		 	840		 -59.7%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	-		 	133		 	-		 	-		 	141		 n.a.

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	483		 	284		 	101		 	110		 	22		 -80.0%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	8		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	24,179		 	18,001		 	18,029		 	24,442		 	18,133		 -25.8%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	5,953		 	4,331		 	6,086		 	9,707		 	7,635		 -21.3%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	15,459		 	11,072		 	9,776		 	10,665		 	5,932		 -44.4%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	2,097		 	2,313		 	1,938		 	3,584		 	4,185		 16.8%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	149		 n.a.

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	97		 	14		 	-		 	135		 	133		 -1.5%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	491		 	232		 	229		 	351		 	61		 -82.6%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	38		 n.a.

	 	 ตราด	(Trat)	 	82		 	39		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	6,871		 	5,321		 	5,552		 	7,219		 	6,546		 -9.3%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	2,784		 	2,295		 	1,977		 	3,620		 	2,166		 -40.2%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	982		 	1,223		 	860		 	1,192		 	1,645		 38.0%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	1,276		 	59		 	957		 	440		 	931		 111.6%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	-		 	108		 	94		 	164		 	374		 128.0%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	-		 	-		 	-		 	85		 	370		 335.3%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	149		 	418		 	350		 	677		 	300		 -55.7%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	271		 n.a.

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	949		 	719		 	449		 	785		 	225		 -71.3%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	184		 	470		 	451		 	13		 	92		 607.7%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	52		 	-		 	134		 	-		 	87		 n.a.

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	-		 	-		 	-		 	55		 	45		 -18.2%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	-		 	-		 	-		 	14		 	40		 185.7%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	495		 	29		 	280		 	147		 	-		 n.a.

	 	 เลย	(Loei)	 	-		 	-		 	-		 	27		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	1,779		 	1,358		 	1,291		 	1,274		 	1,890		 48.4%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	250		 	51		 	285		 	417		 	895		 114.6%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	158		 	621		 	395		 	447		 	774		 73.2%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	445		 	416		 	42		 	112		 	179		 59.8%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	291		 	98		 	74		 	69		 	42		 -39.1%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	454		 	172		 	463		 	229		 	-		 n.a.

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	181		 	-		 	32		 	-		 	-		 n.a.
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ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจำานวนหน่วย รายปี (ต่อ)
Land Allotment Permits, Showing Number of Units - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	2,751		 	3,595		 	2,031		 	2,950		 	4,068		 37.9%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	853		 	729		 	1,186		 	1,461		 	1,621		 11.0%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	750		 	912		 	-		 	356		 	1,173		 229.5%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	652		 	993		 	692		 	847		 	1,063		 25.5%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	-		 	-		 	72		 	51		 	98		 92.2%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	35		 	11		 	-		 	120		 	45		 -62.5%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	90		 	38		 	16		 	71		 	43		 -39.4%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	-		 	-		 	-		 	23		 	25		 8.7%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	-		 	318		 	45		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	-		 	26		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	-		 	-		 	-		 	21		 	-		 n.a.

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	371		 	568		 	20		 	-		 	-		 n.a.

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	107,936		 	99,684		 	94,470		 	103,288		 	87,647		 -15.1%

หมายเหตุ:
1) เฉพาะโครงการจัดสรรที่ได้รับอนุญาตจัดสรรทั้งโครงการไม่นับรวมโครงการที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรบางส่วน
 และแก้ไขผัง
2)  เป็นโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรกับกรมที่ดินเท่านั้น
3)  แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล
4)  YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: กรมที่ดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ แสดงจำานวนหน่วย แยกประเภทที่อยู่อาศัย ปี 2563
Land Allotment Permits Nationwide, Showing Number of Units, Categorized by Housing Types, 2020

	 	 	 ภาค/จังหวัด	 	 	 	 2563/2020
	 	 	 Regions/Provinces	 จำานวนโครงการ	 ที่ดินจัดสรร	 บ้านเดี่ยว	 บ้านแฝด	 ทาวน์เฮาส์	 อาคารพาณิชย์	 รวม
	 	 	 	 Projects	 Land	 Detached	houses	 Duplexes	 Townhouses	 Shophouses	 Total
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	278		 	493		 	9,859		 	6,949		 	29,535		 	590		 	47,426	

	 %	สัดสว่น	(Ratio)	 	 1%	 21%	 15%	 62%	 1%	 100%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	103		 	126		 	3,547		 	1,776		 	8,394		 	41		 	13,884	

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	74		 	312		 	2,892		 	1,905		 	10,627		 	68		 	15,804	

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	45		 	-		 	1,920		 	1,174		 	4,198		 	242		 	7,534	

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	27		 	10		 	824		 	1,186		 	3,990		 	173		 	6,183	

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	16		 	32		 	376		 	634		 	1,580		 	55		 	2,677	

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	13		 	13		 	300		 	274		 	746		 	11		 	1,344	

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	79		 	582		 	3,177		 	1,470		 	1,192		 	363		 	6,784	

	 %	สัดสว่น	(Ratio)	 	 9%	 47%	 22%	 18%	 5%	 100%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	32		 	457		 	1,965		 	814		 	643		 	-		 	3,879	

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	13		 	2		 	324		 	288		 	315		 	262		 	1,191	

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	11		 	46		 	355		 	242		 	93		 	38		 	774	

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	11		 	75		 	229		 	16		 	31		 	63		 	414	

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	4		 	-		 	99		 	32		 	40		 	-		 	171	

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	2		 	-		 	95		 	24		 	6		 	-		 	125	

	 	 น่าน	(Nan)	 	2		 	-		 	73		 	10		 	-		 	-		 	83	

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	62		 	-		 	62	

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	1		 	-		 	-		 	44		 	-		 	-		 	44	

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	2		 	2		 	37		 	-		 	2		 	-		 	41	

Remarks:
1)  Numbers indicate only permits granted for entire projects, and without revisions.
2)  Numbers indicate only projects granted permits by the Land Department.
3)  Showing only the provinces which data is available.
4)  YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Source: Department of Lands
Compiled By: Real Estate Information Center.
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ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ แสดงจำานวนหน่วย แยกประเภทที่อยู่อาศัย ปี 2563 (ต่อ)
Land Allotment Permits Nationwide, Showing Number of Units, Categorized by Housing Types, 2020

	 	 	 ภาค/จังหวัด	 	 	 	 2563/2020
	 	 	 Regions/Provinces	 จำานวนโครงการ	 ที่ดินจัดสรร	 บ้านเดี่ยว	 บ้านแฝด	 ทาวน์เฮาส์	 อาคารพาณิชย์	 รวม
	 	 	 	 Projects	 Land	 Detached	houses	 Duplexes	 Townhouses	 Shophouses	 Total
	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	32		 	182		 	545		 	186		 	1,772		 	115		 	2,800	

 %	สัดสว่น	(Ratio)	 	 7%	 19%	 7%	 63%	 4%	 100%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	13		 	146		 	84		 	104		 	1,455		 	-		 	1,789	

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	14		 	36		 	348		 	66		 	317		 	73		 	840	

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	3		 	-		 	103		 	-		 	-		 	38		 	141	

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	1		 	-		 	2		 	16		 	-		 	4		 	22	

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	1		 	-		 	8		 	-		 	-		 	-		 	8	

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	186		 	132		 	4,667		 	3,813		 	9,327		 	194		 	18,133

 %	สัดสว่น	(Ratio)	 	 1%	 26%	 21%	 51%	 1%	 100%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	83		 	66		 	2,433		 	1,420		 	3,681		 	35		 	7,635	

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	62		 	6		 	901		 	1,487		 	3,517		 	21		 	5,932	

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	30		 	8		 	1,166		 	864		 	2,034		 	113		 	4,185	

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	3		 	2		 	71		 	-		 	76		 	-		 	149	

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	4		 	49		 	37		 	28		 	19		 	-		 	133	

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	2		 	1		 	53		 	-		 	-		 	7		 	61	

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	2		 	-		 	6		 	14		 	-		 	18		 	38	

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	77		 	69		 	3,112		 	1,528		 	1,530		 	307		 	6,546

 %	สัดสว่น	(Ratio)	 	 1%	 48%	 23%	 23%	 5%	 100%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	25		 	28		 	1,176		 	308		 	428		 	226		 	2,166	

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	17		 	3		 	473		 	478		 	639		 	52		 	1,645	

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	4		 	-		 	487		 	300		 	115		 	29		 	931	

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	4		 	1		 	228		 	90		 	55		 	-		 	374	

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	6		 	36		 	223		 	46		 	65		 	-		 	370	

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	5		 	-		 	230		 	68		 	2		 	-		 	300	

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	5		 	-		 	105		 	46		 	120		 	-		 	271	

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	4		 	-		 	88		 	116		 	21		 	-		 	225	

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	3		 	-		 	18		 	22		 	52		 	-		 	92	

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	2		 	1		 	32		 	54		 	-		 	-		 	87	

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	1		 	-		 	12		 	-		 	33		 	-		 	45	

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	1		 	-		 	40		 	-		 	-		 	-		 	40	

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	35		 	254		 	875		 	10		 	659		 	92		 	1,890

` %	สัดสว่น	(Ratio)	 	 13%	 46%	 1%	 35%	 5%	 100%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	17		 	180		 	455		 	2		 	237		 	21		 	895	

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	11		 	53		 	339		 	2		 	323		 	57		 	774	

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	5		 	21		 	81		 	6		 	57		 	14		 	179	

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	2		 	-		 	-		 	-		 	42		 	-		 	42	

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	60		 	260		 	1,505		 	739		 	1,544		 	20		 	4,068

 %	สัดสว่น	(Ratio)	 	 6%	 37%	 18%	 38%	 0%	 100%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	17		 	2		 	473		 	389		 	757		 	-		 	1,621	

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	12		 	159		 	552		 	120		 	342		 	-		 	1,173	

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	26		 	53		 	385		 	188		 	417		 	20		 	1,063	

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	1		 	-		 	70		 	-		 	28		 	-		 	98	

	 	 ยะลา	(Yala)	 	2		 	2		 	1		 	42		 	-		 	-		 	45	
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อมูลออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจำานวนหน่วยและจำานวนโครงการ รายปี
Land Allotment Permits Showing Number of Units & Number of Projects - Nationwide, By Year

ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ แสดงจำานวนหน่วย แยกประเภทที่อยู่อาศัย ปี 2563 (ต่อ)
Land Allotment Permits Nationwide, Showing Number of Units, Categorized by Housing Types, 2020

	 	 	 ภาค/จังหวัด	 	 	 	 2563/2020
	 	 	 Regions/Provinces	 จำานวนโครงการ	 ที่ดินจัดสรร	 บ้านเดี่ยว	 บ้านแฝด	 ทาวน์เฮาส์	 อาคารพาณิชย์	 รวม
	 	 	 	 Projects	 Land	 Detached	houses	 Duplexes	 Townhouses	 Shophouses	 Total
	 	 ตรัง	(Trang)	 	1		 	43		 	-		 	-		 	-		 	-		 	43	

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	1		 	1		 	24		 	-		 	-		 	-		 	25	

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	747		 	1,972		 	23,740		 	14,695		 	45,559		 	1,681		 	87,647

 %	สัดสว่น	(Ratio)	 	 2%	 27%	 17%	 52%	 2%	 100%

หมายเหตุ:
1) เฉพาะโครงการจัดสรรที่ได้รับอนุญาตจัดสรรทั้งโครงการไม่นับรวมโครงการ
 ที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรบางส่วนและแก้ไขผัง
2)  เป็นโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรกับกรมที่ดินเท่านั้น
3)  แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล
ที่มา: กรมที่ดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารแนวราบ แสดงจำานวนหน่วย รายปี 
Low-Rise Housing Construction Permits, Showing Number of Units - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 68,420		 63,831		 69,895		 66,656		 57,242		 -14.1%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 18,001		 19,890		 23,405		 16,677		 15,465	 -7.3%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 13,234		 11,263		 11,952		 14,342		 11,400		 -20.5%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 12,101		 9,612		 8,476		 10,168		 11,386		 12.0%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 13,317		 12,357		 16,494		 14,051		 8,770		 -37.6%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 5,739		 6,169		 5,515		 5,693		 6,018		 5.7%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 6,028		 4,540		 4,053		 5,725		 4,203		 -26.6%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 24,857		 29,101		 31,184		 34,420		 33,171		 -3.6%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 11,632		 12,199		 12,711		 12,404		 9,583		 -22.7%

Remarks:
1) Numbers indicate only permits granted for entire projects, and without revisions.
2)  Numbers indicate only projects granted permits by the Land Department.
3)  Showing only the provinces which data is available.
Source: Department of Lands
Compiled By: Real Estate Information Center.
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารแนวราบ แสดงจำานวนหน่วย รายปี (ต่อ)
Low-Rise Housing Construction Permits, Showing Number of Units - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 1,739		 1,957		 2,146		 2,346		 2,592		 10.5%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 1,328		 1,727		 1,977		 2,619		 2,550		 -2.6%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 2,016		 2,508		 2,057		 3,346		 2,402		 -28.2%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 767		 729		 844		 922		 1,778		 92.8%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 577		 774		 1,130		 1,416		 1,739		 22.8%

	 	 น่าน	(Nan)	 1,289		 1,376		 1,355		 1,460		 1,469		 0.6%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 1,288		 1,400		 1,168		 1,292		 1,468		 13.6%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 1,061		 1,974		 1,136		 2,270		 1,442		 -36.5%

	 	 แพร	่(Phrae)	 755		 1,075		 1,150		 1,350		 1,378		 2.1%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 208		 332		 691		 716		 1,299		 81.4%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 207		 342		 715		 863		 1,217		 41.0%

	 	 ตาก	(Tak)	 587		 753		 915		 1,032		 1,181		 14.4%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 326		 478		 708		 949		 1,130		 19.1%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 738		 657		 857		 851		 1,004		 18.0%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 162		 577		 1,371		 340		 712		 109.4%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 177		 243		 253		 244		 227		 -7.0%

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 6,748		 6,062		 6,855		 7,865		 14,094		 79.2%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 2,116		 2,241		 3,385		 4,120		 5,578		 35.4%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 3,392		 2,212		 1,041		 1,067		 3,996		 274.5%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 334		 573		 558		 761		 1,685		 121.4%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 242		 424		 689		 849		 1,307		 53.9%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 460		 318		 781		 747		 819		 9.6%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 204		 294		 401		 321		 709		 120.9%

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 35,488		 35,263		 31,416		 36,629		 34,442		 -6.0%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 21,607		 20,808		 16,294		 18,747		 13,615		 -27.4%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 4,725		 4,471		 4,686		 7,480		 8,071	 7.9%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 4,443		 4,770		 5,126		 4,632		 5,516		 19.1%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 2,270		 2,551		 2,644		 2,512		 2,802		 11.5%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 638		 711		 642		 1,161		 1,820		 56.8%

	 	 ตราด	(Trat)	 824		 813		 942		 1,078		 1,210		 12.2%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 677		 689		 702		 641		 862		 34.5%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 304		 450		 380		 378		 546		 44.4%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 32,673		 32,903		 37,524		 38,345		 44,372		 15.7%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 13,241		 12,669		 11,551		 13,412		 14,448		 7.7%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 6,688		 6,674		 6,245		 6,418		 7,393		 15.2%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 1,458		 2,036		 2,764		 2,650		 3,135		 18.3%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 1,920		 2,341		 3,017		 2,625		 3,033		 15.5%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 1,212		 1,131		 2,207		 2,585		 2,883		 11.5%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 809		 1,009		 1,440		 1,385		 2,376		 71.6%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 1,202		 1,221		 1,579		 1,564		 2,207		 41.1%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 954		 1,083		 1,336		 1,158		 1,314		 13.5%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 752		 620		 1,094		 924		 1,213		 31.3%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 449		 383		 1,116		 1,010		 1,100		 8.9%

	 	 เลย	(Loei)	 524		 766		 965		 889		 881		 -0.9%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 363		 531		 874		 781		 742		 -5.0%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 670		 505		 497		 374		 673		 79.9%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 431		 103		 812		 486		 634		 30.5%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 451		 429		 494		 438		 504		 15.1%



071REAL ESTATE 
INFORMATION 
CENTER

ANNUAL
REPORT 
2020

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารแนวราบ แสดงจำานวนหน่วย รายปี (ต่อ)
Low-Rise Housing Construction Permits, Showing Number of Units - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 268		 411		 383		 404		 498		 23.3%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 439		 295		 410		 356		 423		 18.8%

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 340		 182		 195		 347		 353		 1.7%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 245		 237		 296		 264		 325		 23.1%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 257		 277		 249		 275		 237		 -13.8%

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 12,457		 11,665		 15,923		 16,485		 18,426		 11.8%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 4,483		 4,699		 4,480		 4,982		 6,091		 22.3%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 3,936		 3,308		 4,412		 4,047		 4,410		 9.0%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 2,039		 1,614		 2,281		 2,833		 3,391		 19.7%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 651		 806		 2,174		 2,027		 2,224		 9.7%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 533		 585		 1,508		 1,608		 1,232		 -23.4%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 815		 653		 1,068		 988		 1,078		 9.1%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 28,182		 26,867		 30,630		 33,047		 36,889		 11.6%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 7,238		 7,009		 7,574		 7,437		 7,958		 7.0%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 4,020		 4,250		 4,582		 5,533		 6,310		 14.0%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 3,337		 2,045		 3,221		 4,562		 5,950		 30.4%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 3,882		 3,335		 4,346		 3,786		 3,056		 -19.3%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 1,584		 1,676		 1,787		 2,312		 2,363		 2.2%

	 	 ตรัง	(Trang)	 1,688		 1,850		 1,885		 1,992		 2,194		 10.1%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 2,041		 1,803		 1,996		 1,745		 1,735		 -0.6%

	 	 ยะลา	(Yala)	 1,107		 1,044		 1,091		 1,115		 1,443		 29.4%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 242		 375		 505		 672		 1,339		 99.3%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 923		 1,155		 1,213		 1,326		 1,280		 -3.5%

	 	 สตูล	(Satun)	 707		 686		 813		 860		 1,000		 16.3%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 381		 487		 595		 707		 983		 39.0%

	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 679		 697		 573		 585		 790		 35.0%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 353		 455		 449		 415		 488		 	17.6%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 208,825		 205,692		 223,427		 233,447		 238,636		 2.2%

หมายเหตุ:
1) ที่อยู่อาศัยแนวราบ หมายถึง บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ไม่นับรวมอาคารพาณิชย์
2)  แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล
3) YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks:
1) Low-rise housing means detached houses, duplexes and townhouses, but exclude
 commercial building.
2) Showing only the Provinces which data is available.
3) YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Source: 1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan
Administration.
Compiled by: Real Estate Information Center.

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารแนวราบ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปี 
Low-Rise Housing Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square Meter) - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 9,743,613		 11,341,996		 11,986,811		 11,030,328		 9,273,052		 -15.9%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 3,826,828		 4,607,341		 5,481,643		 3,887,142		 3,595,160		 -7.5%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 1,536,880		 1,727,700		 1,617,324		 1,943,021		 1,530,758		 -21.2%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 1,332,351		 1,592,752		 1,300,457		 1,487,276		 1,514,454		 1.8%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 1,543,578		 1,886,446		 2,121,416		 1,973,458		 1,239,276		 -37.2%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 740,981		 800,626		 742,393		 769,969		 815,001		 5.8%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 762,995		 727,131		 723,578		 969,462		 578,403		 -40.3%
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารแนวราบ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปี (ต่อ)
Low-Rise Housing Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square Meter) - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 3,764,725		 4,373,938		 4,530,524		 4,709,864		 4,213,914		 -10.5%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 1,804,413		 1,875,333		 1,938,678		 1,859,713		 1,362,739		 -26.7%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 189,577		 222,810		 266,102		 368,487		 337,338		 -8.5%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 273,497		 274,340		 303,889		 318,449		 327,349		 2.8%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 327,692		 369,463		 332,693		 456,428		 314,148		 -31.2%

	 	 น่าน	(Nan)	 203,435		 213,457		 206,442		 212,516		 215,071		 1.2%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 111,502		 101,531		 118,909		 113,218		 213,216		 88.3%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 82,659		 106,923		 143,862		 164,262		 192,282		 17.1%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 189,908		 174,653		 151,415		 154,646		 173,668		 12.3%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 147,390		 298,366		 219,617		 272,492		 167,265		 -38.6%

	 	 แพร	่(Phrae)	 100,958		 145,237		 146,386		 161,810		 158,443		 -2.1%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 32,057		 46,031		 84,316		 88,271		 152,084		 72.3%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 28,543		 61,546		 107,068		 99,373		 147,962		 48.9%

	 	 ตาก	(Tak)	 93,711		 110,386		 122,859		 156,193		 135,749		 -13.1%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 44,292		 60,308		 81,247		 107,376		 108,704		 1.2%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 84,928		 73,283		 95,842		 99,010		 100,830		 1.8%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 27,177		 117,109		 169,606		 44,204		 78,110		 76.7%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 22,986		 123,162		 41,592		 33,416		 28,957		 -13.3%

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 875,799		 761,276		 878,708		 926,603		 1,628,208		 75.7%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 277,646		 279,164		 441,649		 493,935		 675,732		 36.8%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 430,691		 277,648		 136,193		 135,303		 457,663		 238.3%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 45,197		 64,937		 56,239		 72,781		 172,947		 137.6%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 30,497		 53,833		 95,078		 98,326		 131,776		 34.0%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 65,990		 46,328		 102,999		 90,893		 97,743		 7.5%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 25,778		 39,366		 46,550		 35,365		 92,347		 161.1%

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 4,088,294		 4,451,677		 3,969,292		 4,573,026		 4,009,744		 -12.3%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 2,336,921		 2,501,729		 1,969,416		 2,267,464		 1,633,083		 -28.0%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 548,896		 580,378		 574,194		 896,727		 845,401		 -5.7%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 590,295		 620,369		 682,917		 651,192		 619,678		 -4.8%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 312,998		 355,230		 398,915		 383,104		 378,213		 -1.3%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 84,940		 87,605		 84,390		 135,323		 215,666		 59.4%

	 	 ตราด	(Trat)	 98,269		 103,931		 131,234		 125,565		 154,377		 22.9%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 76,770		 88,857		 86,824		 71,846		 104,013		 44.8%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 39,205		 113,578		 41,402		 41,805		 59,313		 41.9%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 4,205,269		 4,392,686		 4,684,798		 4,614,978		 5,063,953		 9.7%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 1,556,653		 1,578,687		 1,371,362		 1,538,732		 1,634,206		 6.2%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 677,800		 684,403		 607,051		 619,759		 691,737		 11.6%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 296,721		 364,675		 412,851		 333,972		 357,768		 7.1%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 212,921		 302,097		 349,358		 350,924		 353,754		 0.8%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 123,297		 189,253		 307,199		 322,802		 349,564		 8.3%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 181,407		 183,005		 224,560		 197,445		 275,407		 39.5%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 146,744		 186,311		 191,664		 176,507		 262,625		 48.8%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 179,302		 162,455		 195,367		 168,054		 187,596		 11.6%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 69,043		 63,620		 152,687		 166,353		 149,180		 -10.3%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 119,384		 76,702		 133,094		 105,819		 139,943		 32.2%

	 	 เลย	(Loei)	 91,586		 128,169		 150,383		 123,102		 112,916		 -8.3%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 72,108		 88,008		 125,607		 103,999		 96,332		 -7.4%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 120,439		 112,126		 84,567		 56,690		 79,308		 39.9%
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารแนวราบ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปี (ต่อ)
Low-Rise Housing Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square Meter) - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 51,684		 24,754		 109,254		 56,893		 79,022		 38.9%

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 34,439		 45,182		 47,487		 50,955		 62,431		 22.5%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 67,968		 55,649		 54,464		 52,520		 57,777		 10.0%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 58,033		 41,914		 60,072		 58,560		 48,785		 -16.7%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 57,644		 46,006		 42,828		 52,628		 45,258		 -14.0%

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 51,221		 27,788		 23,457		 45,079		 41,211		 -8.6%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 36,875		 31,883		 41,486		 34,184		 39,134		 14.5%

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 1,609,441		 1,785,627		 2,144,692		 2,141,629		 2,313,867		 8.0%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 573,551		 570,014		 543,459		 611,927		 693,106		 13.3%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 466,058		 431,822		 614,970		 560,190		 584,788		 4.4%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 258,356		 212,574		 314,508		 373,912		 406,946		 8.8%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 103,870		 134,399		 289,313		 264,490		 288,013		 8.9%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 110,483		 344,687		 255,952		 198,031		 206,546		 4.3%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 97,123		 92,131		 126,490		 133,079		 134,468		 1.0%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 3,555,185		 3,770,877		 4,083,771		 4,222,086		 4,463,278		 5.7%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 901,287		 1,021,007		 1,024,709		 969,758		 998,420		 3.0%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 507,533		 541,365		 553,176		 662,919		 725,041		 9.4%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 395,161		 294,133		 383,225		 478,050		 677,093		 41.6%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 486,301		 640,284		 733,325		 649,598		 438,823		 -32.4%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 184,430		 221,258		 219,510		 278,875		 267,253		 -4.2%

	 	 ตรัง	(Trang)	 222,190		 222,366		 242,655		 226,428		 244,299		 7.9%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 259,507		 202,051		 224,609		 208,668		 189,169		 -9.3%

	 	 ยะลา	(Yala)	 120,143		 125,230		 142,607		 146,626		 171,677	 17.1%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 33,196		 52,952		 68,300		 94,151		 167,584		 78.0%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 143,982		 134,978		 162,942		 166,020		 158,383		 -4.6%

	 	 สตูล	(Satun)	 86,528		 89,286		 97,875		 103,090		 128,195		 24.4%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 59,817		 61,259		 79,876		 97,122		 120,731		 24.3%

	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 95,625		 89,085		 82,698		 70,885		 95,505		 34.7%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 59,485		 75,623		 68,264		 69,896		 81,106		 16.0%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 27,842,326		 30,878,077		 32,278,595		 32,218,513		 30,966,017		 -3.9%

หมายเหตุ:
1) ที่อยู่อาศัยแนวราบ หมายถึง บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ไม่นับรวมอาคารพาณิชย์
2)  แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล
3)  YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks:
1) Low-rise housing means detached houses, duplexes and townhouses, but exclude 
 commercial building.
2) Showing only the Provinces which data is available.
3)  YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Source: 1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan 
Administration.
Compiled by: Real Estate Information Center.

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารสูง แสดงจำานวนอาคาร รายปี
High-Rise Housing Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 1,087		 881		 951		 896		 739		 -17.5%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 650		 520		 546		 494		 401		 -18.8%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 116		 75		 72		 80		 132		 65.0%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 107		 96		 91		 92		 76		 -17.4%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 88		 84		 119		 115		 74		 -35.7%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 40		 32		 30		 44		 28		 -36.4%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 86		 74		 93		 71		 28		 -60.6%
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารสูง แสดงจำานวนอาคาร รายปี (ต่อ)
High-Rise Housing Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 148		 177		 167		 146		 107		 -26.7%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 85		 104		 103		 71		 48		 -32.4%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 11		 13		 9		 7		 19		 171.4%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 3		 2		 1		 3		 11		 266.7%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 13		 20		 19		 19		 10		 -47.4%

	 	 ตาก	(Tak)	 8		 3		 6		 14		 5		 -64.3%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 13		 9		 1		 8		 4		 -50.0%

	 	 น่าน	(Nan)	 1		 -		 4		 5		 3		 -40.0%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 8		 13		 13		 4		 2		 -50.0%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 -		 3		 -		 2		 2		 0.0%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 1		 -		 1		 2		 1		 -50.0%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 1		 -		 3		 3		 1		 -66.7%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 -		 -		 1		 3		 1		 -66.7%

	 	 แพร	่(Phrae)	 2		 -		 1		 -		 -		 n.a.

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 1		 -		 -		 -		 -		 n.a.

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 1		 3		 1		 5		 -		 n.a.

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 -		 5		 1		 -		 -		 n.a.

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 -		 2		 3		 -		 -		 n.a.

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 24		 19		 30		 36		 20		 -44.4%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 13		 4		 7		 3		 8		 166.7%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 7		 8		 17		 25		 7		 -72.0%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 3		 3		 1		 4		 3		 -25.0%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 1		 2		 4		 4		 2		 -50.0%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 -		 -		 1		 -		 -		 n.a.

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 -		 2		 -		 -		 -		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 517		 253		 180		 235		 208		 -11.5%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 419		 189		 102		 182		 115		 -36.8%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 55	 36		 37		 22		 45		 104.5%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 16		 25		 26		 18		 28		 55.6%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 11		 1		 9		 9		 9		 0.0%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 3		 -		 4		 3		 5		 66.7%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 8		 1		 1		 -		 3		 n.a.

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 2		 -		 1		 -		 2		 n.a.

	 	 ตราด	(Trat)	 3		 1		 -		 1		 1		 0.0%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 166		 146		 156		 120		 116		 -3.3%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 85		 43		 39		 36		 32		 -11.1%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 8		 36		 41		 17		 18	 5.9%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 14		 7		 26		 12		 18		 50.0%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 6		 3		 11		 7		 9		 28.6%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 7		 12		 5		 13		 9		 -30.8%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 8		 3		 7		 8		 8		 0.0%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 18		 23		 6		 8		 6		 -25.0%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 3		 9		 7		 6		 4		 -33.3%

	 	 เลย	(Loei)	 1		 2		 3		 5		 3		 -40.0%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 -		 -		 -		 1		 3		 200.0%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 2		 1		 1		 -		 2		 n.a.

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 7		 1		 4		 -		 2		 n.a.

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 -		 -		 2		 -		 1		 n.a.
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารสูง แสดงจำานวนอาคาร รายปี (ต่อ)
High-Rise Housing Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 -		 2		 -		 2		 1		 -50.0%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 3		 -		 -		 3		 -		 n.a.

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 -		 1		 1		 1		 -		 n.a.

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 1		 1		 1		 -		 -		 n.a.

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 3		 -		 -		 -		 -		 n.a.

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 -		 2		 1		 -		 -		 n.a.

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 -		 -		 1		 1		 -		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 66		 59		 33		 36		 50		 38.9%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 34		 27		 10		 7		 28		 300.0%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 11		 8		 11		 8		 9		 12.5%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 10		 16		 9		 14		 9		 -35.7%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 5		 -		 3		 3		 2		 -33.3%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 2		 4		 -		 -		 1		 n.a.

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 4		 4		 -		 4		 1		 -75.0%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 185		 137		 135		 109		 121		 11.0%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 108		 67		 74		 50		 70		 40.0%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 38		 41		 19		 29		 18		 -37.9%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 -		 12		 9		 5		 10		 100.0%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 17		 3		 4		 2		 8		 300.0%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 2		 3		 10		 7		 5		 -28.6%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 2		 4		 7		 2		 4		 100.0%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 6		 2		 6		 6		 4		 -33.3%

  ปัตตานี	(Pattani)	 1		 1		 1		 1		 1		 0.0%	

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 5		 4		 3		 3		 1		 -66.7%

	 	 ตรัง	(Trang)	 5		 -		 1		 2		 -		 n.a.

	 	 ยะลา	(Yala)	 1		 -		 1		 2		 -		 n.a.

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 2,193		 1,672		 1,652		 1,578		 1,361		 -13.8%

 
หมายเหตุ: 
1) อาคารสูง หมายถึงแฟลต อพาร์ทเม้นท์ หอพักให้เช่า และอาคารชุดเพื่อขาย 
2) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล
3) YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks:
1) High-rise housing means: Apartments for rent and condominiums for sell.
2) Showing only the Provinces which data is available.
3) YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Source:  1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan 
Administration.
Compiled by: Real Estate Information Center.

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารสูง แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปี 
High-Rise Housing Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 6,567,812		 5,388,939		 5,399,512		 6,346,686		 4,208,252		 -33.7%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 4,887,912		 3,890,361		 4,110,725		 4,920,527		 3,487,399		 -29.1%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 269,468		 226,537		 306,389		 188,432		 229,570		 29.1%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 749,842		 847,627		 441,098		 589,770		 204,154		 -65.4%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 345,662		 211,719		 344,678		 455,393		 180,354		 -60.4%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 116,766		 93,685		 64,205		 96,880		 61,886		 -36.1%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 198,162		 119,010		 132,417		 95,684		 44,889		 -53.1%
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารสูง แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปี (ต่อ)
High-Rise Housing Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 306,349		 304,764		 261,213		 213,764		 146,787		 -31.3%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 213,229		 192,461		 163,589		 127,315		 75,999	 -40.3%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 21,796		 25,380		 13,363		 8,803		 22,390		 154.3%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 13,915		 33,011		 27,873		 20,951		 13,321		 -36.4%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 24,417		 13,771		 1,126		 11,981		 8,844		 -26.2%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 2,883		 1,800		 1,034		 2,757		 8,252		 199.3%

	 	 ตาก	(Tak)	 8,726		 5,375		 5,125		 11,661		 5,019		 -57.0%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 14,999		 15,148		 20,622		 2,510		 4,164		 65.9%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 -		 4,520		 -		 4,280	 3,572		 -16.5%

	 	 น่าน	(Nan)	 756		 -		 3,913		 3,638		 2,068		 -43.2%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 -		 -		 1,116		 6,116		 1,736		 -71.6%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 864		 -		 1,058		 2,493		 782		 -68.6%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 1,081		 -		 2,518		 5,318		 640		 -88.0%

	 	 แพร	่(Phrae)	 2,010		 -		 4,918		 -		 -		 n.a.

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 757		 -		 -		 -		 -		 n.a.

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 916		 6,847		 5,884		 5,941		 -		 n.a.

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 -		 4,910		 3,888		 -		 -		 n.a.

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 -		 1,541		 5,186		 -		 -		 n.a.

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 40,888		 37,929		 52,027		 84,006		 60,093		 -28.5%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 26,576		 5,319		 8,827		 3,253		 26,389		 711.2%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 8,502		 22,830		 28,022		 63,069		 24,400		 -61.3%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 4,010		 2,759		 8,237		 7,232		 7,304		 1.0%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 1,800		 4,250		 6,130		 10,452		 2,000		 -80.9%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 -		 -		 811		 -		 -		 n.a.

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 -		 2,771		 -		 -		 -		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 1,616,519		 695,860		 450,342		 1,012,959		 579,175		 -42.8%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 1,420,711		 548,063		 301,146		 783,409		 404,839		 -48.3%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 117,166		 67,479		 73,593		 145,847		 106,854		 -26.7%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 29,398		 75,613		 46,920		 57,294		 43,677		 -23.8%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 22,861		 1,451		 13,801		 22,256		 10,142		 -54.4%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 6,043		 -		 12,357		 3,078		 6,471		 110.2%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 8,212		 2,296		 1,533		 -		 2,868		 n.a.

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 4,704		 -		 992		 -		 2,293		 n.a.

	 	 ตราด	(Trat)	 7,424		 958		 -		 1,075		 2,031		 88.9%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 440,484		 195,860		 221,370		 235,904		 196,232		 -16.8%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 222,945		 56,675		 79,100		 90,535		 56,921		 -37.1%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 101,223		 44,017		 38,696		 20,971		 50,149		 139.1%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 27,175		 11,909		 38,085		 14,507		 27,407		 88.9%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 21,693		 20,097		 6,900		 46,568		 12,011		 -74.2%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 7,949		 12,742		 10,801		 8,041		 11,757		 46.2%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 2,934		 10,239		 5,460		 5,242		 10,748		 105.0%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 18,683		 21,557		 5,001		 22,481		 6,049		 -73.1%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 19,579		 4,054		 9,119		 13,084		 5,978		 -54.3%

	 	 เลย	(Loei)	 1,322		 1,778		 6,473		 7,523		 5,404		 -28.2%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 7,618		 2,000		 9,282		 -		 3,419		 n.a.

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 1,481		 781		 942		 -		 2,817		 n.a.

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 -		 -		 -		 683	 1,799	 163.4%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 -	 2,970		 -		 1,141		 974		 -14.6%

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 -		 -		 3,441		 -		 799		 n.a.
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารสูง แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปี (ต่อ)
High-Rise Housing Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 2,704		 -		 -		 3,114		 -		 n.a.

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 -		 890		 1,728		 800		 -		 n.a.

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 1,448		 2,125		 2,560		 -		 -		 n.a.

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 3,730		 -		 -		 -		 -		 n.a.

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 -		 4,026		 1,965		 -		 -		 n.a.

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 -		 -		 1,817		 1,214		 -		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 139,837		 156,636		 69,952		 82,125		 122,751		 49.5%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 62,145		 66,576		 29,246		 41,795		 91,501		 118.9%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 22,242		 56,033		 17,504		 7,623		 16,094		 11.1%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 10,808		 21,036		 16,733		 21,309		 10,918		 -48.8%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 35,075		 -		 6,469		 3,292		 1,969	 -40.2%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 6,564		 8,848		 -		 8,106		 1,567		 -80.7%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 3,003		 4,143		 -		 -		 702		 n.a.

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 417,777		 354,028		 318,665		 242,306		 276,322	 14.0%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 240,652		 199,987		 188,898		 139,521		 182,050		 30.5%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 94,392		 116,709		 77,750		 45,097		 29,981	 -33.5%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 28,444		 3,288		 4,146		 1,658		 29,473		 1,677.6%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 -		 14,992		 11,575		 8,396		 14,096		 67.9%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 1,578		 3,076		 9,832		 7,463		 7,683		 2.9%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 14,764		 3,541		 9,459		 23,721		 5,007		 -78.9%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 4,302		 5,914		 6,084		 5,709		 4,513		 -20.9%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 16,939		 5,377		 4,174		 3,025		 2,699		 -10.8%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 1,690		 1,144		 684		 3,417		 820		 -76.0%

	 	 ตรัง	(Trang)	 14,186		 -		 2,685		 2,097		 -		 n.a.

	 	 ยะลา	(Yala)	 830		 -		 3,378		 2,202		 -		 n.a.

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 9,529,666		 7,134,016		 6,773,081		 8,217,750		 5,589,611	 -32.0%

หมายเหตุ: 
1) อาคารสูง หมายถึงแฟลต อพาร์ทเม้นท์ หอพักให้เช่า และอาคารชุดเพื่อขาย 
2)  แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล
3) YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks:
1)  High-rise housing means: Apartmentsfor rent and condominiums for sell.
2)  Showing only the Provinces which data is available.
3)  YoY refers to %changed which comparing 2020 with 2019.
Source: 1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan 
Administration.
Compiled by: Real Estate Information Center.

ข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล แสดงจำานวนหน่วย
แยกตามประเภทที่อยู่อาศัยรายปี
Newly Completed and Registered Housing Units in Bangkok and Vicinities, Showing Number of Units, 
Categorized by Housing Types, By Year

	 จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	-	Vicinities)	 	130,001		 	114,896		 	133,114		 	117,965		 	110,568		 -6.3%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	21,915		 	20,237		 	19,999		 	20,127		 	21,427		 6.5%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ	(รวมอาคารชุด)/Built	by	 	108,086		 	94,659		 	113,115		 	97,838		 	89,141		 -8.9%	

	 	 Developers

	 อาคารชุด/Condominiums	 	76,344		 	63,361		 	75,400		 	59,988		 	59,445		 -0.9%		

	 บ้านเด่ียว/Detached	Houses	 	31,892		 	30,124		 	33,070		 	31,581		 	29,974		 -5.1%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	19,156		 	17,995		 	17,507		 	18,029		 	19,238		 6.7%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	12,736		 	12,129		 	15,563		 	13,552		 	10,736		 -20.8%
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ข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล แสดงจำานวนหน่วย
แยกตามประเภทที่อยู่อาศัยรายปี (ต่อ)
Newly Completed and Registered Housing Units in Bangkok and Vicinities, Showing Number of Units, 
Categorized by Housing Types, By Year

	 จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 บ้านแฝด/Duplexes	 	2,014		 	2,677		 	2,208		 	3,154		 	2,619		 -17.0%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	119		 	142		 	107		 	130		 	83		 -36.2%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	1,895		 	2,535		 	2,101		 	3,024		 	2,536		 -16.1%		

	 ทาวน์เฮ้าส์/Townhouses	 	16,333		 	13,931		 	18,241		 	20,238		 	15,337		 -24.2%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	618		 	470		 	648		 	404		 	347		 -14.1%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	15,715		 	13,461		 	17,593		 	19,834		 	14,990		 -24.4%		

	 อาคารพาณิชย์/Shophouses	 	3,418		 	4,803		 	4,195		 	3,004		 	3,193		 6.3%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	2,022		 	1,630		 	1,737		 	1,564		 	1,759		 12.5%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	1,396		 	3,173		 	2,458		 	1,440		 	1,434		 -0.4%		

	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	66,342		 	63,667		 	77,512		 	76,011		 	69,951		 -8.0%		

  ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	9,473		 	8,730		 	8,341		 	8,903		 	8,855		 -0.5%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ	(รวมอาคารชุด)/Built	by	 	56,869		 	54,937		 	69,171		 	67,108		 	61,096		 -9.0%		

	 	 Developers	 	

	 อาคารชุด/Condominiums	 	43,418		 	41,836		 	52,638		 	48,332		 	49,762		 3.0%		

	 บ้านเด่ียว/Detached	Houses	 	12,888		 	12,635		 	14,252		 	14,258		 	12,908		 -9.5%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	8,259		 	7,640		 	7,205		 	7,631		 	7,606		 -0.3%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	4,629		 	4,995		 	7,047		 	6,627		 	5,302		 -20.0%		

	 บ้านแฝด/Duplexes	 	1,082		 	1,013		 	1,140		 	1,012		 	892		 -11.9%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	69		 	99		 	91		 	87		 	55		 -36.8%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	1,013		 	914		 	1,049		 	925		 	837		 -9.5%		

	 ทาวน์เฮ้าส์/Townhouses	 	7,266		 	6,201		 	7,050		 	10,462		 	4,771		 -54.4%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	366		 	248		 	231		 	204		 	152		 -25.5%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	6,900		 	5,953		 	6,819		 	10,258		 	4,619		 -55.0%		

	 อาคารพาณิชย์/Shophouses	 	1,688		 	1,982		 	2,432		 	1,947		 	1,618		 -16.9%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	779		 	743		 	814		 	981		 	1,042		 6.2%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	909		 	1,239		 	1,618		 	966		 	576		 -40.4%	

	 ปริมณฑล	(Vicinities)	 	63,659		 	51,229		 	55,602		 	41,954		 	40,617		 -3.2%		

  ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	12,442		 	11,507		 	11,658		 	11,224		 	12,572		 12.0%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ	(รวมอาคารชุด)/Built	by	 	51,217		 	39,722		 	43,944		 	30,730		 	28,045		 -8.7%		

	 	 Developers

	 อาคารชุด/Condominiums	 	32,926		 	21,525		 	22,762		 	11,656		 	9,683		 -16.9%		

	 บ้านเด่ียว/Detached	Houses	 	19,004		 	17,489		 	18,818		 	17,323		 	17,066		 -1.5%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	10,897		 	10,355		 	10,302		 	10,398		 	11,632		 11.9%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	8,107		 	7,134		 	8,516		 	6,925		 	5,434		 -21.5%		

	 บ้านแฝด/Duplexes	 	932		 	1,664		 	1,068		 	2,142		 	1,727		 -19.4%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	50		 	43		 	16		 	43		 	28		 -34.9%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	882		 	1,621		 	1,052		 	2,099		 	1,699		 -19.1%		

	 ทาวน์เฮ้าส์/Townhouses	 	9,067		 	7,730		 	11,191		 	9,776		 	10,566		 8.1%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	252		 	222		 	417		 	200		 	195		 -2.5%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	8,815		 	7,508		 	10,774		 	9,576		 	10,371		 8.3%		

	 อาคารพาณิชย์/Shophouses	 	1,730		 	2,821		 	1,763		 	1,057		 	1,575		 49.0%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	1,243		 	887		 	923		 	583		 	717		 23.0%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	487		 	1,934		 	840		 	474		 	858		 81.0%		

	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	17,021		 	12,759		 	17,299		 	7,513		 	10,096		 34.4%		

  ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	2,416		 	2,104		 	2,137		 	2,123		 	2,498		 17.7%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ	(รวมอาคารชุด)/Built	by	 	14,605		 	10,655		 	15,162		 	5,390		 	7,598		 41.0%		

	 	 Developers
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Newly Completed and Registered Housing Units in Bangkok and Vicinities, Showing Number of Units, 
Categorized by Housing Types, By Year

	 จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 อาคารชุด/Condominiums	 	9,680		 	6,951		 	10,390		 	2,070		 	5,040		 143.5%		

	 บ้านเด่ียว/Detached	Houses	 	4,304		 	3,942		 	3,440		 	3,227		 	3,653		 13.2%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	2,119		 	1,733		 	1,707		 	1,842		 	2,209		 19.9%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	2,185		 	2,209		 	1,733		 	1,385		 	1,444		 4.3%		

	 บ้านแฝด/Duplexes	 	334		 	157		 	94		 	405		 	127		 -68.6%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	31		 	32		 	7		 	35		 	17		 -51.4%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	303		 	125		 	87		 	370		 	110		 -70.3%		

	 ทาวน์เฮ้าส์/Townhouses	 	2,504		 	1,370		 	3,093		 	1,631		 	940		 -42.4%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	173		 	147		 	169		 	108		 	38		 -64.8%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	2,331		 	1,223		 	2,924		 	1,523		 	902		 -40.8%		

	 อาคารพาณิชย์/Shophouses	 	199		 	339		 	282		 	180		 	336		 86.7%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	93		 	192		 	254		 	138		 	234		 69.6%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	106		 	147		 	28		 	42		 	102		 142.9%		

	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	17,757		 	10,617		 	13,815		 	9,119		 	9,832		 7.8%		

  ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	2,761		 	2,573		 	2,545		 	2,561		 	2,620		 2.3%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ	(รวมอาคารชุด)/Built	by	 	14,996		 	8,044		 	11,270		 	6,558		 	7,212		 10.0%		

	 	 Developers

	 อาคารชุด/Condominiums	 	10,773		 	4,520		 	6,005		 	3,843		 	3,513		 -8.6%		

	 บ้านเด่ียว/Detached	Houses	 	4,269		 	3,753		 	5,490		 	3,833		 	3,700		 -3.5%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	2,453		 	2,363		 	2,319		 	2,440		 	2,437		 -0.1%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	1,816		 	1,390		 	3,171		 	1,393		 	1,263		 -9.3%		

	 บ้านแฝด/Duplexes	 	77		 	445		 	258		 	210		 	498		 137.1%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	1		 	-		 	-		 	6		 	-		 n.a.		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	76		 	445		 	258		 	204		 	498		 144.1%		

	 ทาวน์เฮ้าส์/Townhouses	 	2,325		 	1,567		 	1,425		 	1,101		 	1,749		 58.9%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	10		 	22		 	22		 	12		 	43		 258.3%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	2,315		 	1,545		 	1,403		 	1,089		 	1,706		 56.7%		

	 อาคารพาณิชย์/Shophouses	 	313		 	332		 	637		 	132		 	372		 181.8%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	297		 	188		 	204		 	103		 	140		 35.9%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	16		 	144		 	433		 	29		 	232		 700.0%		

	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	14,959		 	18,829		 	15,822		 	16,322		 	13,227		 -19.0%		

  ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	2,137		 	1,956		 	2,022		 	2,098		 	2,573		 22.6%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ	(รวมอาคารชุด)/Built	by	 	12,822		 	16,873		 	13,800		 	14,224		 	10,654		 -25.1%		

	 	 Developers

	 อาคารชุด/Condominiums	 	7,081		 	8,818		 	5,327		 	5,095		 	1,130		 -77.8%		

	 บ้านเด่ียว/Detached	Houses	 	5,182		 	4,647		 	4,913		 	5,478		 	4,706		 -14.1%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	1,932		 	1,820		 	1,903		 	1,962		 	2,419		 23.3%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	3,250		 	2,827		 	3,010		 	3,516		 	2,287		 -35.0%		

	 บ้านแฝด/Duplexes	 	140		 	630		 	408		 	993		 	643		 -35.2%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	4		 	-		 	5		 	2		 	10		 400.0%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	136		 	630		 	403		 	991		 	633		 -36.1%		

	 ทาวน์เฮ้าส์/Townhouses	 	2,196		 	4,121		 	4,838		 	4,384		 	6,430		 46.7%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	45		 	6		 	64		 	65		 	67		 3.1%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	2,151		 	4,115		 	4,774		 	4,319		 	6,363		 47.3%		

	 อาคารพาณิชย์/Shophouses	 	360		 	613		 	336		 	372		 	318		 -14.5%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	156		 	130		 	50		 	69		 	77		 11.6%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	204		 	483		 	286		 	303		 	241		 -20.5%
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แยกตามประเภทที่อยู่อาศัยรายปี (ต่อ)
Newly Completed and Registered Housing Units in Bangkok and Vicinities, Showing Number of Units, 
Categorized by Housing Types, By Year

	 จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	6,772		 	3,684		 	3,358		 	4,063		 	3,326		 -18.1%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	1,334		 	1,377		 	1,337		 	1,154		 	1,165		 1.0%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ	(รวมอาคารชุด)/Built	by	 	5,438		 	2,307		 	2,021		 	2,909		 	2,161		 -25.7%	

	 	 Developers

	 อาคารชุด/Condominiums	 	3,155		 	470		 	60		 	-		 	-		 n.a.		

	 บ้านเด่ียว/Detached	Houses	 	1,791		 	1,719		 	1,554		 	1,385		 	1,322		 -4.5%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	1,203		 	1,267		 	1,154		 	1,095		 	1,091		 -0.4%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	588		 	452		 	400		 	290		 	231		 -20.3%		

	 บ้านแฝด/Duplexes	 	328		 	410		 	258		 	337		 	333		 -1.2%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	2		 	1		 	-		 	-		 	1		 n.a.		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	326		 	409		 	258		 	337		 	332		 -1.5%		

	 ทาวน์เฮ้าส์/Townhouses	 	1,288		 	315		 	1,370		 	2,236		 	1,378		 -38.4%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	10		 	18		 	77		 	7		 	-		 n.a.		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	1,278		 	297		 	1,293		 	2,229		 	1,378		 -38.2%		

	 อาคารพาณิชย์/Shophouses	 	210		 	770		 	116		 	105		 	293		 179.0%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	119		 	91		 	106		 	52		 	73		 40.4%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	91		 	679		 	10		 	53		 	220		 315.1%		

	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	7,150		 	5,340		 	5,308		 	4,937		 	4,136		 -16.2%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	3,794		 	3,497		 	3,617		 	3,288		 	3,716		 13.0%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ	(รวมอาคารชุด)/Built	by	 	3,356		 	1,843		 	1,691		 	1,649		 	420		 -74.5%		

	 	 Developers

	 อาคารชุด/Condominiums	 	2,237		 	766		 	980		 	648		 	-		 n.a.		

	 บ้านเด่ียว/Detached	Houses	 	3,458		 	3,428		 	3,421		 	3,400		 	3,685		 8.4%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	3,190		 	3,172		 	3,219		 	3,059		 	3,476		 13.6%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	268		 	256		 	202		 	341		 	209		 -38.7%		

	 บ้านแฝด/Duplexes	 	53		 	22		 	50		 	197		 	126		 -36.0%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	12		 	10		 	4		 	-		 	-		 n.a.		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	41		 	12		 	46		 	197		 	126		 -36.0%		

	 ทาวน์เฮ้าส์/Townhouses	 	754		 	357		 	465		 	424		 	69		 -83.7%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	14		 	29		 	85		 	8		 	47		 487.5%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	740		 	328		 	380		 	416		 	22		 -94.7%		

	 อาคารพาณิชย์/Shophouses	 	648		 	767		 	392		 	268		 	256		 -4.5%		

	 	 ประชาชนสร้างเอง/Self-Built	by	Owners	 	578		 	286		 	309		 	221		 	193		 -12.7%		

	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ/Built	by	Developers	 	70		 	481		 	83		 	47		 	63		 34.0%	

หมายเหตุ:
1) ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน หมายถึง จำานวนที่อยู่อาศัยที่ก่อสร้างเสร็จไม่ตำ่ากว่า 70% และนำามาขอ
 เลขหมายประจำาบ้านที่สำานักงานเขตจากกรุงเทพฯ เทศบาล และสำานักงานจังหวัดในปริมณฑล 
 ทั้งที่อยู่อาศัยที่สร้างโดยผู้ประกอบการ (ขออนุญาตปลูกสร้างโดยนิติบุคคล) และประชาชนสร้างเอง 
 (ขออนุญาตปลูกสร้างโดยบุคคลธรรมดา)
2) อาคารชุด หมายถึง อาคารชุดจดทะเบียนที่กรมที่ดิน
3) ในปี 2563 มีหน่วยบ้านเอื้ออาทร (อาคารชุด) ประมาณ 1,100 หน่วย
 ในปี 2562 มีหน่วยบ้านเอื้ออาทร (อาคารชุด) ประมาณ 6,800 หน่วย
 ในปี 2561 มีหน่วยบ้านเอื้ออาทร (อาคารชุด) ประมาณ 2,800 หน่วย
 ในปี 2560 มีหน่วยบ้านเอื้ออาทร (อาคารชุด) ประมาณ 5,300 หน่วย
 ในปี 2559 มีหน่วยบ้านเอื้ออาทร (อาคารชุด) ประมาณ 7,600 หน่วย
4) YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: สำานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เทศบาลและสำานักงานจังหวัดในปริมณฑล, กรมที่ดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks: 
1)  Completed housing unit must be at least 70% completed and has been assigned 
 house number. It could be built either by developers or individuals.
2)  Condominium building means condominium buildings registered with the Department 
 of Lands.
3)  In 2020, approximately 1,100 units are from Baan Eua-Arthorn projects (low income housing).
 In 2019, approximately 6,800 units are from Baan Eua-Arthorn projects (low income housing).
 In 2018, approximately 2,800 units are from Baan Eua-Arthorn projects (low income housing).
 In 2017, approximately 5,300 units are from Baan Eua-Arthorn projects (low income housing).
 In 2016, approximately 7,600 units are from Baan Eua-Arthorn projects (low income housing).
4)  YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019
Sources: 1) Bangkok District Offices 2) Municipal and Provincial Offices in Surrounding Provinces 
3) Department of Lands
Compiled By: Real Estate Information Center.
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จำานวน: หน่วย (Number of Units)

 กรุงเทพฯ (Bangkok)  ปริมณฑล (Vicinities)

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล แสดงจำานวนหน่วยทั้งหมด แยกตามกรุงเทพฯ - ปริมณฑล รายปี
Newly Completed and Registered Housing Units in Bangkok and Vicinities, Showing Total Number of Units Categorized by area, By Year

ข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล แสดงจำานวนหน่วยทั้งหมด แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย รายปี
Newly Completed and Registered Housing Units in Bangkok and Vicinities, Showing Number of Units Categorized by housing types, By Year

 อาคารชุด (Condominiums)  บ้านเดี่ยว (Detached Houses)  บ้านแฝด (Duplexes)  ทาวน์เฮ้าส์ (Townhouses)  อาคารพาณิชย์ (Shophouses)

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ ทั่วประเทศ แสดงจำานวนหน่วย รายปี
Low-Rise Housing Transferred by units, Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 85,238		 83,228		 106,143		 104,224		 97,941		 -6.0%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 35,737		 31,211		 39,792		 38,163		 35,272	 -7.6%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 12,595		 13,889		 18,253		 19,346		 18,793		 -2.9%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 13,467		 13,411		 17,971		 16,782		 16,963		 1.1%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 14,573		 15,271		 18,904		 18,679		 16,868		 -9.7%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 4,334		 5,085		 5,960		 6,014		 5,502		 -8.5%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 4,532		 4,361		 5,263		 5,240		 4,543		 -13.3%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 23,246		 24,140		 27,913		 28,621		 24,756		 -13.5%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 8,226		 8,415		 10,020		 9,264		 8,183		 -11.7%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 2,644		 2,599		 2,911		 3,250		 2,841		 -12.6%
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ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ ทั่วประเทศ แสดงจำานวนหน่วย รายปี (ต่อ)
Low-Rise Housing Transferred by units, Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 1,818		 1,759		 2,052		 2,487		 2,162		 -13.1%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 1,745		 1,893		 2,286		 2,404		 1,844		 -23.3%

	 	 ล�าปาง	(Lumpang)	 1,647		 1,681		 1,804		 1,963		 1,769	 -9.9%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 1,274		 1,195		 1,354		 1,572		 1,531	 -2.6%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 1,019		 1,112		 1,184		 1,343		 1,126		 -16.2%

	 	 ตาก	(Tak)	 652		 666		 885		 815		 745		 -8.6%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 645		 769		 887		 874		 665		 -23.9%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 515	 571		 707		 764		 632		 -17.3%

	 	 แพร	่(Phrae)	 703		 804		 918		 870		 627		 -27.9%

	 	 น่าน	(Nan)	 581		 661		 706		 635		 606		 -4.6%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 476		 619		 705		 659		 592		 -10.2%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 454		 535		 553		 643		 574		 -10.7%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 388		 424		 460		 546		 467		 -14.5%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 250		 216		 274		 312		 234		 -25.0%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 209		 221		 207		 220		 158		 -28.2%

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 9,403		 9,888		 10,899		 12,419		 9,698		 -21.9%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 4,751		 5,259		 5,837		 6,665		 4,653		 -30.2%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 2,111		 2,067		 2,353		 2,542		 2,531		 -0.4%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 1,522		 1,449		 1,532		 1,942		 1,528		 -21.3%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 287		 393		 390		 430		 383		 -10.9%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 448		 450		 457		 534		 353		 -33.9%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 284		 270		 330		 306		 250		 -18.3%

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 33,724		 32,369		 44,769		 44,468		 39,863		 -10.4%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri	)	 17,846		 14,684		 23,050		 22,509		 19,284		 -14.3%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 7,377		 8,146		 10,527		 11,148		 11,208		 0.5%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 3,125		 3,522		 4,000		 3,969		 3,517		 -11.4%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 2,661		 3,047		 3,752		 3,507		 2,703		 -22.9%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 1,422		 1,547		 1,763		 1,796		 1,684		 -6.2%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 537		 568		 767		 588		 598		 1.7%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 408		 435		 479		 516		 523		 1.4%

	 	 ตราด	(Trat)	 348		 420		 431		 435		 346		 -20.5%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 25,618		 25,541		 33,031		 34,072		 31,693		 -7.0%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 5,070		 4,363		 6,967		 7,608		 7,198		 -5.4%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 3,996		 3,877		 5,258		 5,848		 5,938		 1.5%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 2,236		 2,189		 2,883		 2,895		 3,020		 4.3%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 2,640		 2,657		 2,918		 2,908		 2,909		 0.0%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 1,227		 1,277		 1,770		 1,540		 1,399		 -9.2%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 1,033		 1,243		 1,531		 1,517		 1,356		 -10.6%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 1,254		 1,089		 1,345		 1,446		 1,227		 -15.1%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 1,152		 1,243		 1,288		 1,454		 1,101		 -24.3%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 921		 909		 1,052		 1,062		 996		 -6.2%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 779		 901		 1,037		 1,035		 940		 -9.2%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 783		 941		 1,216		 1,120		 880		 -21.4%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 766		 645		 849		 811		 845		 4.2%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 685		 899		 997		 904		 776		 -14.2%

	 	 เลย	(Loei)	 641		 736		 795		 799		 698		 -12.6%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 594		 638		 759		 837		 619		 -26.0%

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 466		 544		 661		 635		 551		 -13.2%
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ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ ทั่วประเทศ แสดงจำานวนหน่วย รายปี (ต่อ)
Low-Rise Housing Transferred by units, Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 402		 363		 515		 506		 362		 -28.5%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 328		 324		 359		 346		 306		 -11.6%

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 256		 273		 315		 308		 292		 -5.2%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 389		 430		 516		 493		 280		 -43.2%

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 7,565		 8,273		 9,122		 9,731		 8,607		 -11.6%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 1,957		 2,189		 2,407		 2,605		 2,419		 -7.1%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 1,934		 2,116		 2,282		 2,530		 1,985		 -21.5%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 1,217		 1,349		 1,485		 1,469		 1,407		 -4.2%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 1,078		 1,162		 1,325		 1,454		 1,397		 -3.9%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 978		 997		 1,097		 1,168		 994		 -14.9%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 401		 460		 526		 505		 405		 -19.8%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 21,678		 23,545		 28,204		 28,988		 23,600		 -18.6%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 4,873		 4,654		 5,678		 5,441		 5,593		 2.8%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 3,246		 3,964		 4,631		 4,584		 3,519		 -23.2%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 2,872		 3,100		 3,708		 3,864		 3,306		 -14.4%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 3,289		 3,369		 4,708		 5,256		 3,081		 -41.4%

	 	 ตรัง	(Trang)	 1,373		 1,439		 1,444		 1,571		 1,314		 -16.4%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 971		 1,227		 1,382		 1,440		 1,194		 -17.1%

	 	 ยะลา	(Yala)	 1,071		 1,097		 1,319		 1,339		 1,041		 -22.3%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 862		 1,188		 1,219		 1,297		 926		 -28.6%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 601		 701		 884		 842		 844		 0.2%

	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 833		 838		 950		 942		 830		 -11.9%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 638		 760		 835		 800		 725		 -9.4%

	 	 สตูล	(Satun)	 425		 541		 642		 674		 497		 -26.3%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 384		 428		 498		 575		 39	 -31.3%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 240		 239		 306		 363		 335		 -7.7%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 206,472		 206,984		 260,081		 262,523		 236,158		 -10.0%

หมายเหตุ:
1)  เฉพาะเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก
2)  เฉพาะการจดทะเบียนประเภทขาย ไม่รวมขายฝากและจำานอง
3)  ข้อมูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นข้อมูลประมาณการให้ครบ 100% โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
4)  ข้อมูลภูมิภาค เป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้รับจากกรมที่ดิน
5)  YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: กรมที่ดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่า (ล้านบาท) รายปี
Value of Low-Rise Housing Transfers, Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 248,410		 227,458		 343,069		 342,044		 353,217		 3.3%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 135,389		 104,788		 170,208		 169,390		 167,868		 -0.9%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 35,019		 37,200		 57,204		 56,131		 62,939		 12.1%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 35,804		 37,899		 53,660		 52,497		 53,595		 2.1%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 24,067		 28,266		 38,039		 40,266		 44,506	 10.5%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 8,945		 10,999		 13,566		 13,753		 13,824		 0.5%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 9,186		 8,306		 10,393		 10,006		 10,484		 4.8%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 37,829		 37,019		 43,680		 45,881		 44,723		 -2.5%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 19,204		 18,763		 22,585		 21,299		 20,198		 -5.2%

Unit: Million Bahtหน่วย: ล้านบาท

Remarks:
1)  Only Deeds and NS3A.
2)  Only the registration of sales. Not include sales on consignment and mortgage.
3)  Data of Bangkok and vicinities are 100% estimated by Real Estate Information Center.
4)  Data of the provinces are preliminary data.
5)  YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Source: Department of Land
Compiled By: Real Estate Information Center.
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ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่า (ล้านบาท) รายปี (ต่อ)
Value of Low-Rise Housing Transfers, Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 3,442		 3,380		 3,975		 5,305		 5,133		 -3.3%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 2,719		 2,483		 2,840		 3,615		 4,008		 10.9%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 2,233		 2,376		 2,930		 2,948		 2,716		 -7.9%

	 	 ล�าปาง	(Lumpang)	 1,633		 1,464		 1,637		 1,950		 2,137		 9.6%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 1,202		 1,159		 1,266		 1,586		 1,865		 17.6%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 1,404		 1,174		 1,225		 1,543		 1,546		 0.2%

	 	 ตาก	(Tak)	 1,068		 939		 1,160		 1,196		 1,220		 2.0%

	 	 น่าน	(Nan)	 769		 772		 850		 892		 998	 11.8%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 521		 652		 660		 880		 825		 -6.3%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 629		 687		 959		 871		 820		 -5.8%

	 	 แพร	่(Phrae)	 794		 853		 910		 894		 724		 -19.0%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 444		 549		 701		 845		 722		 -14.6%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 644		 674		 703		 737		 694		 -5.8%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 497		 503		 514		 603		 574		 -4.7%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 276		 287		 415		 391		 354		 -9.5%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 349		 303		 350		 325		 190		 -41.6%

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 12,219		 12,930		 15,134		 16,962		 15,856		 -6.5%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 7,316		 7,986		 9,256		 9,534		 8,242		 -13.6%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 2,509		 2,526		 3,125		 3,948		 4,397		 11.4%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 1,266		 1,256		 1,451		 2,013		 2,023		 0.5%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 511		 505		 542		 659		 456		 -30.8%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 287		 344		 359		 421		 428		 1.7%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 330		 313		 402		 386		 310		 -19.7%

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 55,675		 53,423		 75,706		 79,817		 86,480		 8.3%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri	)	 32,206		 26,092		 43,123		 46,158		 45,921		 -0.5%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 10,924		 12,602		 16,233		 17,447		 22,990		 31.8%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 5,140		 6,124		 7,053		 7,094		 7,736		 9.1%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 2,917		 3,712		 4,226		 3,909		 4,185		 7.1%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 1,945		 2,681		 2,687		 2,811		 3,244		 15.4%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 1,430		 850		 1,014		 916		 1,010		 10.3%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 637		 660		 738		 773		 822		 6.3%

	 	 ตราด	(Trat)	 477		 703		 632		 708		 572		 -19.2%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 34,306		 30,791		 40,105		 46,144		 51,155		 10.9%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 7,730		 6,294		 10,072		 11,364		 14,071		 23.8%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 6,750		 5,237		 7,025		 8,964		 11,042		 23.2%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 4,559		 3,999		 4,370		 4,802		 4,901		 2.1%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 2,643		 2,767		 3,465		 4,041		 4,657		 15.2%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 1,559		 1,545		 2,022		 2,197		 2,221		 1.1%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 1,348		 1,105		 1,337		 1,686		 1,653		 -2.0%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 939		 1,020		 1,387		 1,602		 1,590		 -0.8%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 1,475		 1,389		 1,534		 1,791		 1,559		 -12.9%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 1,016		 888		 1,083		 1,274		 1,478		 16.0%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 888		 990		 1,088		 1,294		 1,215		 -6.1%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 851		 956		 1,105		 1,193		 1,038		 -13.0%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 724		 564		 775		 840		 1,018		 21.2%

	 	 เลย	(Loei)	 582		 739		 828		 906		 867		 -4.3%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 627		 684		 847		 875		 863		 -1.4%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 711		 686		 814		 850		 803		 -5.6%

Unit: Million Bahtหน่วย: ล้านบาท
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Unit: Million Bahtหน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่า (ล้านบาท) รายปี (ต่อ)
Value of Low-Rise Housing Transfers, Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 581		 537		 716		 743		 604		 -18.7%

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 543		 514		 592		 540		 570		 5.6%

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 197		 273		 322		 394		 379		 -3.8%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 314		 263		 343		 327		 372		 13.7%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 269		 341		 382		 461		 255		 -44.7%

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 11,709		 12,389		 13,611		 15,101		 15,927		 5.5%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 3,821		 3,981		 4,048		 4,484		 5,267		 17.5%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 2,581		 2,670		 2,996		 3,391		 3,338		 -1.6%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 1,603		 1,833		 2,378		 2,503		 2,997		 19.8%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 1,652		 1,893		 2,031		 2,097		 2,218		 5.8%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 1,321		 1,190		 1,401		 1,620		 1,330		 -17.9%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 731		 822		 757		 1,006		 77	 -22.7%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 40,373		 41,497		 51,870		 57,978		 49,582		 -14.5%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 8,051		 7,194		 9,210		 10,743		 11,969		 11.4%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 10,881		 10,379		 15,412		 17,788		 11,810		 -33.6%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 6,402		 7,092		 8,110		 8,879		 7,207		 -18.8%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 4,143		 4,707		 5,790		 5,746		 5,457		 -5.0%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 1,270		 1,643		 1,868		 2,336		 1,988		 -14.9%

	 	 ตรัง	(Trang)	 1,682		 1,597		 1,566		 1,920		 1,946		 1.4%

	 	 ยะลา	(Yala)	 1,545		 1,673		 1,935		 1,987		 1,848		 -7.0%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 1,607		 2,115		 2,147		 2,333		 1,572		 -32.6%

	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 1,140		 1,145		 1,356		 1,417		 1,389		 -2.0%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 1,016		 1,150		 1,203		 1,209		 1,168		 -3.4%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 709		 885		 1,051		 1,179		 1,067		 -9.5%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 763		 684		 917		 933		 863		 -7.5%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 408		 436		 476		 700		 662		 -5.4%

	 	 สตูล	(Satun)	 757		 798		 829		 811		 636		 -21.5%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 440,521		 415,507		 583,176		 603,927		 616,939		 2.2%

หมายเหตุ:
1) เฉพาะเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก
2)  เฉพาะการจดทะเบียนประเภทขาย ไม่รวมขายฝากและจำานอง
3)  ข้อมูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นข้อมูลประมาณการให้ครบ 100% โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
4)  ข้อมูลภูมิภาค เป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้รับจากกรมที่ดิน
5)  YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับ ปี 2562
ที่มา: กรมที่ดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ทั่วประเทศ แสดงจำานวนหน่วย รายปี
Condominiums Transferred by units, Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 90,077		 80,226		 103,234		 102,066		 98,698		 -3.3%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 59,196		 57,595		 74,211		 67,938		 69,918		 2.9%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 9,271		 8,449		 10,080		 13,065		 8,769		 -32.9%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 8,890		 7,454		 10,577		 9,807		 8,743		 -10.8%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 10,364		 4,806		 5,930		 7,912		 8,192	 3.5%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 1,222		 996		 1,616		 2,179		 2,266		 4.0%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 1,134		 926		 820		 1,165		 810		 -30.5%

Remarks:
1) Only Deeds and NS3A.
2) Only the registration of sales. Not include sales on consignment and mortgage.
3)  Data of Bangkok and vicinities are 100% estimated by Real Estate Information Center.
4)  Data of the provinces are preliminary data.
5) YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Source: Department of Land
Compiled By: Real Estate Information Center.
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ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ทั่วประเทศ แสดงจำานวนหน่วย รายปี (ต่อ)
Condominiums Transferred by units, Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 5,936		 4,940		 5,798		 4,861		 3,637		 -25.2%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 4,781		 4,250		 5,161		 3,954		 3,065		 -22.5%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 308		 109		 157		 236		 160		 -32.2%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 246		 153		 139		 190		 147		 -22.6%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 371		 119		 104		 362		 135		 -62.7%

	 	 ล�าปาง	(Lumpang)	 157		 103		 130		 43		 60		 39.5%

	 	 ตาก	(Tak)	 20		 125		 41		 34		 19		 -44.1%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 -		 7		 20		 6		 17		 183.3%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 35		 13		 15		 18		 16		 -11.1%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 -		 58		 7		 16		 13		 -18.8%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 18		 3		 24		 2		 5		 150.0%

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 276		 138		 270		 547		 944		 72.6%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 174		 71		 181		 478		 883		 84.7%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 102		 66	 88	 60		 37		 -38.3%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 -		 -		 1		 9		 24		 166.7%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 -	 1	 -	 -	 -	 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 16,362		 14,885		 15,859		 14,068		 11,424		 -18.8%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri	)	 14,961		 12,922		 13,975		 12,725		 9,987		 -21.5%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 1,147		 1,113		 1,397		 723		 819		 13.3%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 216		 666		 280		 541		 536		 -0.9%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 34		 136		 128		 17		 61		 258.8%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 -		 47		 79		 62		 17		 -72.6%

	 	 ตราด	(Trat)	 4		 1		 -		 -		 4		 n.a.

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 2,411		 1,697		 2,654		 1,837		 2,296		 25.0%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 1,101		 629		 782		 961		 1,166		 21.3%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 73		 232		 78		 32		 504		 1,475.0%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 648		 504		 1,149		 501		 305		 -39.1%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 300		 246		 329		 176		 201		 14.2%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 93		 38		 178		 72	 78		 8.3%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 98		 16		 115		 74		 27		 -63.5%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 18		 10		 8		 7		 7		 0.0%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 62		 14		 8		 8		 3		 -62.5%	

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 1		 3		 1		 6		 3		 -50.0%

	 	 เลย	(Loei)	 17	 1		 6		 -		 2		 n.a.

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 -		 4		 -		 -		 -		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 2,348		 2,155		 1,598		 1,854		 1,908		 2.9%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 1,285		 713		 441		 979		 1,286		 31.4%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 824		 1,270		 976		 657		 402		 -38.8%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 18		 36		 25		 26		 122		 369.2%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 34		 85		 117		 154		 53		 -65.6%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 157		 42		 29		 33		 33		 0.0%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 30		 9		 10		 5		 12		 140.0%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 4,913		 4,078		 4,267		 4,208		 3,431		 -18.5%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 3,044		 2,876		 3,008		 2,780		 2,255		 -18.9%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 1,085		 778		 863		 1,044		 794		 -23.9%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 97		 61		 51		 82		 90		 9.8%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 522		 255		 204		 211		 80		 -62.1%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 139		 103		 81		 78		 79		 1.3%

	 	 ยะลา	(Yala)	 -		 -		 -		 -		 75		 n.a.
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ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ทั่วประเทศ แสดงจำานวนหน่วย รายปี (ต่อ)
Condominiums Transferred by units, Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 -		 -		 -		 -		 52		 n.a.

	 	 ตรัง	(Trang)	 26		 5		 60		 13		 6		 -53.8%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 122,323		 108,119		 133,680		 129,441		 122,338		 -5.5%

หมายเหตุ:
1) เฉพาะเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก
2)  เฉพาะการจดทะเบียนประเภทขาย ไม่รวมขายฝากและจำานอง
3)  ข้อมูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นข้อมูลประมาณการให้ครบ 100% โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
4)  ข้อมูลภูมิภาค เป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้รับจากกรมที่ดิน
5)  YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: กรมที่ดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ทั่วประเทศ แสดงมูลค่า (ล้านบาท) รายปี
Value of Condominiums Transfers, Nationwide,  By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 195,703		 200,283		 288,708		 269,974		 260,374		 -3.6%

	 	 กรุงเทพมหานคร		(Bangkok	Metropolis)	 163,473		 172,859		 254,285		 233,200		 227,244		 -2.6%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 14,514		 11,530		 16,189		 14,301		 12,437		 -13.0%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 7,712		 10,574		 11,176		 13,798		 10,175		 -26.3%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 8,302		 3,454		 4,749		 6,346		 8,283		 30.5%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 883		 1,143		 1,734		 1,803		 1,862		 3.3%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 819		 722		 576		 524		 373		 -28.8%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 9,287		 8,492		 10,984		 7,350		 5,732		 -22.0%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 7,706		 7,583		 10,110		 5,833		 4,941		 -15.3%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 317		 209		 189		 300		 200		 -33.3%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 458		 148		 211		 318		 193		 39.4%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 577		 184		 134		 659		 166		 -74.7%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 -				 41		 7		 78		 78		 0.2%

	 	 ล�าปาง	(Lumpang)	 138		 94		 186		 55		 75		 36.1%

	 	 ตาก	(Tak)	 33		 209		 79		 72		 29		 -60.5%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 32		 12		 20		 26		 21		 -18.7%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 -				 9		 24		 7		 20		 183.3%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 26		 4		 24		 1		 7		 513.8%

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 123		 62		 265		 739		 1,145		 55.1%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 67		 31		 213		 698		 1,088		 55.9%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 -				 -				 0.2		 13		 39		 208.1%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 56		 31		 51		 28		 18		 -35.0%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 -				 0.1		 -				 -				 -				 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 31,510		 30,638		 33,760		 30,745		 25,065		 -18.5%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri	)	 29,524		 28,233		 31,129		 29,093		 23,153		 -20.4%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 1,755		 1,716		 2,112		 969		 1,362		 40.5%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 179		 444		 181		 525		 397		 -24.4%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 33		 165		 153		 20		 71		 260.7%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 -				 75		 186		 138		 46		 -66.8%

	 	 ตราด	(Trat)	 19		 6		 -				 -				 36		 n.a.

Remarks:
1)  Only Deeds and NS3A.
2)  Only the registration of sales. Not include sales on consignment and mortgage.
3)  Data of Bangkok and vicinities are 100% estimated by Real Estate Information Center.
4)  Data of the provinces are preliminary data.
5)  YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Source: Department of Land
Compiled By: Real Estate Information Center.

Unit: Million Bahtหน่วย: ล้านบาท
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Unit: Million Bahtหน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ทั่วประเทศ แสดงมูลค่า (ล้านบาท) รายปี
Value of Condominiums Transfers, Nationwide,  By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 5,008		 3,227		 5,685		 4,572		 5,185		 13.4%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima	 2,919		 1,544		 2,637		 3,116		 3,184		 2.2%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 102		 325		 108	 44		 930		 2,024.9%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 1,135		 892		 2,083		 906		 550		 -39.3%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 517		 386		 512		 292		 375		 28.6%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 66		 29		 150		 54		 76		 39.7%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 142		 19		 167		 138		 50		 -63.9%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 23		 12		 10		 9		 8		 -4.7%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 68		 15		 8		 11		 8		 -29.5%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 0		 2		 1		 3		 2		 -32.0%

	 	 เลย	(Loei)	 35		 1		 9		 -				 2		 n.a.

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 -				 3		 -				 -				 -				 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 5,597		 6,720		 4,270		 4,905		 6,376		 30.0%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 3,099		 2,455		 1,550		 3,055		 5,170		 69.3%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 2,227		 4,121		 2,604		 1,717		 1,058		 -38.4%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 6		 42		 19		 19		 66		 251.5%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 219		 51		 39		 48		 44		 -8.3%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 13		 42		 47		 61		 22		 -64.2%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 32		 8		 10		 6		 15		 169.8%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 9,969		 9,185		 8,443		 8,539		 7,561		 -11.5%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 6,977		 7,192		 6,757		 6,509		 5,688		 -12.6%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 1,443		 1,069		 858		 1,358		 1,177		 -13.4%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 953		 560		 419		 348		 219		 -37.1%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 359		 216		 157		 197		 217		 10.2%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 197		 142		 155		 107		 110		 2.8%

	 	 ยะลา	(Yala)	 -				 -				 -				 -				 79		 n.a.

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 -				 -				 -				 -				 63		 n.a.

	 	 ตรัง	(Trang)	 40		 7		 98		 20		 8		 -57.6%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 257,196		 258,608		 352,114		 326,824		 311,437		 -4.7%

หมายเหตุ:
1)  เฉพาะเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก
2)  เฉพาะการจดทะเบียนประเภทขาย ไม่รวมขายฝากและจำานอง
3)  ข้อมูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นข้อมูลประมาณการให้ครบ 100% โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
4)  ข้อมูลภูมิภาค เป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้รับจากกรมที่ดิน
5)  YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: กรมที่ดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks:
1) Only Deeds and NS3A.
2) Only the registration of sales. Not include sales on consignment and mortgage.
3)  Data of  Bangkok and vicinities are 100% estimated by Real Estate Information Center.
4) Data of the provinces are preliminary data.
5)  YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Source:  Department of Land
Compiled By: Real Estate Information Center.
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สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี
New Mortgage Loans to Individuals, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Year

	 พ.ศ./Year		 มูลค่า	(ล้านบาท)	/	Value	in	Million	Baht	 YoY
	 2559/2016	 586,050	 1.4%

	 2560/2017	 633,990	 8.2%

	 2561/2018	 702,900	 10.9%

	 2562/2019	 640,259	 -8.9%

	 2563/2020	 612,084	 -4.4%

หมายเหตุ:  
1)  ข้อมูลรวบรวมจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 ธนาคารออมสิน บริษัทประกันชีวิตทุกแห่ง การเคหะแห่งชาติ
2) เป็นสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้ารายย่อยเพื่อซื้อ/สร้างที่อยู่อาศัย
3) YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน บริษัทประกันชีวิต การเคหะแห่งชาติ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks:
1) Data collected from commercial banks, finance companies, credit fonciers, GHB, GSB, 
 life insurance companies, and National Housing Authority 
2) These are loans given to individuals for purchase and construction of housing units.
3)  YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Sources: Bank of Thailand, Government Housing Bank, Government Savings Bank, 
National Housing Authority, Islamic Bank of Thailand, Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives
Compiled By: Real Estate Information Center.

สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้าง ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี
Outstanding Mortgage Loans to Individuals, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Year

	 พ.ศ./Year		 มูลค่า	(ล้านบาท)	/	Value	in	Million	Baht	 YoY
	 2559/2016	 3,320,469	 7.4%

	 2560/2017	 3,525,103	 6.2%

	 2561/2018	 3,795,009	 7.7%

	 2562/2019	 4,010,235	 5.7%	

	 2563/2020	 4,254,730	 6.1%

หมายเหตุ:  
1)  ข้อมูลรวบรวมจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 ธนาคารออมสิน บริษัทประกันชีวิตทุกแห่ง การเคหะแห่งชาติ
2) เป็นสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้ารายย่อยเพื่อซื้อ/สร้างที่อยู่อาศัย
3) YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน บริษัทประกันชีวิต การเคหะแห่งชาติ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks:
1) Data collected from commercial banks, finance companies, credit fonciers, GHB, GSB, 
 life insurance companies, and National Housing Authority 
2) These are loans given to individuals for purchase and construction of housing units.
3)  YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Sources: Bank of Thailand, Government Housing Bank, Government Savings Bank, 
National Housing Authority, Islamic Bank of Thailand, Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives
Compiled By: Real Estate Information Center.
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี
New Mortgage Loans to Individuals, Showing Value in Million baht - Nationwide, By Year
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สินเชื่อผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี
New Loans to Housing Developers Categorized by Types of Residentail Unit, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Year

	 พ.ศ./Year	 จัดสรรที่ดินเปล่า	 การจัดสรรที่ดิน	 การจัดหาและจัดสร้าง	 การจัดหาและจัดสร้างอาคารชุด	 รวม
	 	 Development	of	Land	 และบ้านอยู่อาศัย	 อาคารพาณิชย์และตึกแถว	 เพื่ออยู่อาศัยและอพาร์ทเม้นท์	 Total
	 	 	 Development	 Provision	and	Construction	 Provision	and	Construction
	 	 	 of	Land	&	Housing	 of	Commercial	Buildings	 of	Condominiums	&
	 	 	 	 &	Shophouse	Building	 Apartments

	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 YoY	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 YoY	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 YoY	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 YoY	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 YoY
	 	 Value	in		 	 Value	in	 	 Value	in	 	 Value	in	 	 Value	in
	 	 Million	Baht	 	 Million	Baht	 	 Million	Baht	 	 Million	Baht	 	 Million	Baht

	 2559/2016	 967	 -32.9%	 30,429	 -17.7%	 8,957	 114.2%	 28,855	 20.7%	 69,208	 4.1%

	 2560/2017	 622	 -35.7%	 37,046	 21.7%	 3,032	 -66.2%	 42,449	 47.1%	 83,149	 20.1%

	 2561/2018	 2,187	 251.6%	 52,457	 41.6%	 1,107	 -63.5%	 44,188	 4.1%	 99,939	 20.2%	

	 2562/2019	 927	 -57.6%	 30,627	 -41.6%	 559	 -49.5%	 27,116	 -38.6%	 59,229	 -40.7%	

	 2563/2020	 272	 -70.7%	 35,380	 15.5%	 1,208	 116.2%	 17,918	 -33.9%	 54,777	 -7.5%

หมายเหตุ: 
1) รวบรวมข้อมูลจาก  ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง, บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แต่ไม่รวม ธอส. 
 และสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น ๆ 
2) YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้าง ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี
Outstanding Mortgage Loans to Individuals, Showing Value in Million baht - Nationwide, By Year
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี
New Loans to Housing Developers Categorized by Types of Residentail Unit, Showing Value in Million baht - Nationwide, By Year

 จัดสรรที่ดินเปล่า 
 (Development of Land)

 จัดสรรบ้านพร้อมที่ดิน 
 (Development of Land and Housing)

 สร้างอาคารพาณิชย์ 
 (Construction of Commercial Buildings)

 สร้างคอนโดมิเนียม/อพาร์ทเม้นท์ 
 (Construction of Condominiums and Apartments)

Remarks:
1)  Data collected from commercial banks, finance companies and credit fonciers, but  
 excluding GHB and other SFIs
2)  YoY refers to  %  changed which comparing 2020 with 2019.
Source: Bank of Thailand
Compiled By: Real Estate Information Center.
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Remarks:
YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Source: Bank of Thailand
Compiled By: Real Estate Information Center

สินเชื่อผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยคงค้าง ทั่วประเทศ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี
Outstanding Loans to Housing Developers Categorized by Types of Residentail Unit, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Year

	 พ.ศ./Year	 จัดสรรที่ดินเปล่า	 จัดสรรบ้านพร้อมที่ดิน	 สร้างอาคารพาณิชย์	 สร้างคอนโดมิเนียม/	 รวม
	 	 Development	of	Land	 Development		 Construction	of	 อพาร์ทเม้นท์	 Total
	 	 	 of	Land	&	Housing	 Commercial	Buildings	 Construction	of	
	 	 	 	 	 Condominiums
	 	 	 	 	 and	Apartments	

	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 YoY	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 YoY	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 YoY	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 YoY	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 YoY
	 	 Value	in		 	 Value	in	 	 Value	in	 	 Value	in	 	 Value	in
	 	 Million	Baht	 	 Million	Baht	 	 Million	Baht	 	 Million	Baht	 	 Million	Baht

	 2559/2016	 5,307	 -5.1%	 140,843	 -9.0%	 17,741	 24.5%	 118,607	 -3.7%	 282,498	 -5.1%

	 2560/2017	 5,005	 -5.7%	 134,807	 -4.3%	 14,717	 -17.0%	 149,775	 26.3%	 304,304	 7.7%

	 2561/2018	 5,247	 4.8%	 158,284	 17.4%	 15,752	 7.0%	 172,921	 15.5%	 352,204	 15.7%

	 2562/2019	 6,604	 25.9%	 177,756	 12.3%	 23,377	 48.4%	 178,260	 3.1%	 385,998	 9.6%

	 2563/2020	 5,726	 -13.3%	 183,766	 3.4%	 22,328	 -4.5%	 173,903	 -2.4%	 385,723	 -0.1%

หมายเหตุ: 
1)  รวบรวมข้อมูลจาก ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง, บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิต
 ฟองซิเอร์ แต่ไม่รวม ธอส. และสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆ 
2)  YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

มูลค่าหุ้นกู้ออกใหม่จำาแนกตามภาคธุรกิจ แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี
Value (In Million Baht) of New Debentures, Categorized by Business Sectors, By Year

	 พ.ศ./Year	 หุ้นกู้ที่ออก	 การก่อสร้าง	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 สันทนาการ	และโรงแรม
	 	 ภายในประเทศทั้งหมด		 Construction	 Real	Estate	Business	 Recreation	and	Hotel
	 	 All	Debentures
	 	 Issued	Domestically

	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 YoY	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 YoY	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 YoY	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 YoY
	 	 Value	in	Million	Baht	 	 Value	in	Million	Baht	 	 Value	in	Million	Baht	 	 Value	in	Million	Baht	

	 2559/2016	 1,721,804	 19.8%	 86,511	 -4.0%	 225,559	 -0.3%	 17,250	 29.1%

	 2560/2017	 1,611,114	 -6.4%	 96,092	 11.1%	 210,767	 -6.6%	 8,959	 -48.1%

	 2561/2018	 1,644,135	 2.0%	 60,619	 -36.9%	 237,955	 12.9%	 21,418	 139.1%

	 2562/2019	 1,780,816	 8.3%	 51,721	 -14.7%	 282,183	 18.6%	 38,301	 78.8%

	 2563/2020P	 1,094,921	 -38.5%	 85,040	 64.4%	 176,260	 -37.5%	 1,482	 -96.1%

หมายเหตุ: 
YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยคงค้าง ทั่วประเทศ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี
Outstanding Loans to Housing Developers Categorized by Types of Residentail Unit, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Year

 จัดสรรที่ดินเปล่า 
 (Development of Land)

 จัดสรรบ้านพร้อมที่ดิน 
 (Development of Land and Housing)

 สร้างอาคารพาณิชย์ 
 (Construction of Commercial Buildings)

 สร้างคอนโดมิเนียม/อพาร์ทเม้นท์ 
 (Construction of Condominiums and Apartments)

Remarks:
1) Data collected from commercial banks, finance companies and credit fonciers, 
 but excluding GHB and other SFIs
2) YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Source: Bank of Thailand
Compiled By: Real Estate Information Center.
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ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบ้ียท่ีอยู่อาศัยบุคคลท่ัวไปลอยตัวของ 6 ธนาคารใหญ่ อัตราดอกเบ้ีย MLR อัตราดอกเบี้ย MRR  
และอัตราดอกเบี้ย RP ของ ธปท.
Average of 6 Major Banks' Floating Mortgage Rates, MLR, MRR & BoT's Policy Rate

	 เดือน/Month	 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อยู่อาศัย	 MLR	เฉลี่ย	6	ธนาคาร	Average	 MRR	เฉลี่ย	6	ธนาคาร	Average	 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย	ธปท.
	 	 บุคคลทั่วไปเฉลี่ย	6	ธนาคาร	 of	6	Major	Banks'	MLR	 of	6	Major	Banks'	MRR	 BOT's	Policy	Rate
	 	 Average	of	6	Major	Banks'	Floating		 	
  Moratgage Rate   

	 2559/2016	 6.71	 6.34	 7.49	 1.50

	 2560/2017	 6.31	 6.28	 7.11	 1.50

	 2561/2018	 6.27	 6.28	 7.11	 1.75

	 2562/2019	 6.06	 6.07	 6.82	 1.25

	 2563/2020	 5.32	 5.43	 6.02	 0.50

หมายเหตุ:
1) อัตราดอกเบี้ย MLR และ MRR เฉลี่ยธนาคาร 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารกสิกรไทย, 
 ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์
2)  หากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยระหว่างเดือน จะใช้อัตราดอกเบี้ยที่ประกาศครั้งสุดท้ายของเดือน
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks: 
1) The average MLR and MRR interest rate of 6 banks i.e., Government Housing Bank, 
 Kasikorn Bank, Bangkok Bank, Bank of Ayudhya, Krung Thai Bank and Siam Commercial Bank
2)  If interest rates are adjusted between months, we use the last announced interest rate. 
Source: Real Estate Information Center.

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำานักงาน แสดงจำานวนอาคาร รายปี 
Office Building Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 103		 388		 414		 419		 380		 -9.3%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 26		 155		 171		 174		 132		 -24.1%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 7		 86		 75		 78		 88		 12.8%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 36		 75		 64		 54		 72		 33.3%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 12		 41		 47		 35		 55		 57.1%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 18		 16		 35		 55		 20		 -63.6%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 4		 15		 22		 23		 13		 -43.5%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 10		 47		 37		 22		 34		 54.5%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 5		 30		 18		 9		 17		 88.9%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 -		 2		 -		 1		 4		 300.0%

	 	 ตาก	(Tak)	 -		 -		 3		 1		 3		 200.0%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 -		 2		 6		 2		 3		 50.0%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 -		 -		 -		 -		 2		 n.a.

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 -		 -		 1		 1		 2		 100.0%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 -		 7		 3		 4		 1		 -75.0%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 1		 -		 -		 -		 1		 n.a.

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 -		 -		 2		 1		 1		 0.0%

	 	 แพร	่(Phrae)	 -		 1		 -		 1		 -		 n.a.

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 -		 1		 1		 -		 -		 n.a.

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 -		 -		 1		 -		 -		 n.a.

	 	 น่าน	(Nan)	 1		 2		 -		 -		 -		 n.a.

	 	 พะเยา	(Phayao)	 1		 -		 -		 1		 -		 n.a.

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 -		 -		 -		 1		 -		 n.a.

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 2		 2		 2		 -		 -		 n.a.

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 4		 15		 16		 12		 19		 58.3%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 2		 7		 11		 10		 16		 60.0%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 2		 8		 5		 -		 3		 n.a.

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 -		 -		 -		 2		 -		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 7		 73		 55		 71		 88		 23.9%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 2		 45		 36		 53		 67		 26.4%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 2		 10		 14		 6		 11		 83.3%
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำานักงาน แสดงจำานวนอาคาร รายปี (ต่อ)
Office Building Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 ระยอง	(Rayong)	 3		 11		 5		 8		 5		 -37.5%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 -		 4		 -		 3		 2		 -33.3%

	 	 ตราด	(Trat)	 -		 1		 -		 -		 1		 n.a.

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 -		 -		 -		 -		 1		 n.a.

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 -		 -		 -		 -		 1		 n.a.

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 -		 2		 -		 1		 -		 n.a.

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 9		 25		 31		 25		 27		 8.0%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 4		 10		 17		 14		 14		 0.0%

	 	 เลย	(Loei)	 -		 -		 -		 -		 3		 n.a.

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 1		 4		 3		 -		 3		 n.a.

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 1		 1		 1		 -		 2		 n.a.

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 2		 1		 2		 3		 2		 -33.3%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 -		 -		 2		 1		 1		 0.0%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 -		 -		 -		 1		 1		 0.0%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 -		 -		 -		 -		 1		 n.a.

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 -		 1		 1		 1		 -		 n.a.

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 -		 1		 -		 -		 -		 n.a.

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 -		 1		 -		 1		 -		 n.a.

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 -		 3		 -		 1		 -		 n.a.

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 -		 1		 2		 -		 -		 n.a.

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 -		 -		 3		 -		 -		 n.a.

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 -		 -		 -		 3		 -		 n.a.

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 1		 2		 -		 -		 -		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 1		 16		 10		 13		 15		 15.4%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 -		 7		 2		 6		 7		 16.7%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 1		 3		 1		 2		 3		 50.0%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 -		 1		 1		 3		 2		 -33.3%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 -		 4		 6		 1		 1		 0.0%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 -		 1		 -		 1		 1		 0.0%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 -		 -		 -		 -		 1		 n.a.

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 5	 46	 36	 23	 	26	 13.0%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 1		 21		 14		 8		 7		 -12.5%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 1		 15		 11		 4		 7		 75.0%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 -		 1		 4		 5		 3		 -40.0%

	 	 ตรัง	(Trang)	 -		 -		 -		 -		 3		 n.a.

	 	 สตูล	(Satun)	 -		 -		 -		 1		 2		 100.0%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 2		 3		 2		 4		 1		 -75.0%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 -		 4		 1		 -		 1		 n.a.

	 	 ยะลา	(Yala)	 -		 -		 -		 -		 1		 n.a.

	 	 ระนอง	(Ranong)	 -		 -		 1		 -		 1		 n.a.

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 1		 2		 3		 -		 -		 n.a.

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 -		 -		 -		 1		 -		 n.a.

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 139		 610		 599		 585		 589		 0.7%

หมายเหตุ: 
1) การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำานักงาน หมายถึง การออกใบอนุญาตสำาหรับอาคารที่ก่อสร้างขึ้น
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารสำานักงาน
2) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล
3) YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks:
1) Office building constructionpermit means permission for construction building to be used  
 as office building.
2) Showing only the Provinces which data is available.
3) YoY refers to %changed which comparing 2020 with 2019.
Source: 1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan
Administration.
Compiled by: Real Estate Information Center.
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำานักงาน แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปี 
Office Building Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 595,488		 1,393,223		 1,396,435		 2,677,062		 878,989	 -67.2%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 236,070		 840,612		 1,024,520		 2,365,326		 525,104		 -77.8%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 65,638		 100,506		 113,192		 62,291		 151,397		 143.0%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 184,850		 149,515		 95,622		 97,155		 89,615		 -7.8%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 34,655		 272,709		 81,644		 58,955		 70,731		 20.0%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 58,735		 17,885		 51,666		 65,196		 29,281		 -55.1%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 15,540		 11,996		 29,791		 28,139		 12,861		 -54.3%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 35,566		 43,300		 41,526		 45,756		 44,189		 -3.4%

	 	 ตาก	(Tak)	 -		 -		 2,424		 1,157		 9,533		 723.9%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 -		 -		 810		 575		 7,097		 1,134.3%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 -		 2,585		 -		 2,911		 6,187		 112.5%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 15,517		 24,892		 17,832		 10,380		 6,153		 -40.7%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 -		 1,805		 3,993		 18,321		 4,717		 -74.3%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 -		 -		 2,263		 3,332		 3,905		 17.2%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 -		 6,309		 11,683		 1,233		 3,005		 143.7%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 -	 -		 -		 -		 2,208	 n.a.

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 5,252		 -		 -		 -		 1,384		 n.a.

	 	 แพร	่(Phrae)	 -		 1,286		 -		 1,507		 -		 n.a.

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 -	 1,205		 1,205		 -		 -		 n.a.

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 -		 -		 733		 -		 -		 n.a.

	 	 น่าน	(Nan)	 4,010		 3,249		 -		 -		 -		 n.a.

	 	 พะเยา	(Phayao)	 3,220		 -		 -		 4,060		 -		 n.a.

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 -		 -		 -		 2,280		 -		 n.a.

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 7,567		 1,969		 583		 -		 -		 n.a.

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 14,458		 21,891		 23,154		 168,837		 45,361		 -73.1%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 9,000		 7,377		 15,783		 10,437		 43,090		 312.9%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 5,458		 14,514		 7,371		 -		 2,271		 n.a.

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 -		 -		 -		 158,400		 -		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 38,733		 137,194		 113,842		 112,291		 103,452		 -7.9%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 11,356		 68,699		 83,553		 85,615		 62,003		 -27.6%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 6,120		 33,591		 19,493		 11,438		 27,883		 143.8%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 21,257		 24,985		 10,796		 10,130		 6,622		 -34.6%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 -		 4,570		 -		 4,026		 3,000		 -25.5%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 -		 -		 -		 -		 2,306		 n.a.

	 	 ตราด	(Trat)	 -		 2,364		 -		 -		 1,075		 n.a.

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 -		 -		 -		 -		 563		 n.a.

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 -		 2,985		 -		 1,082		 -		 n.a.

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 119,961		 37,614		 67,198		 30,664		 25,954		 -15.4%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 100,411		 15,342		 19,466		 13,720		 7,738		 -43.6%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 4,426		 936		 2,039		 8,428		 5,290		 -37.2%

	 	 เลย	(Loei)	 -		 -		 -		 -		 5,246		 n.a.

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 3,645		 4,973		 33,094		 -		 2,771		 n.a.

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 2,422		 1,892		 1,500		 -		 2,575		 n.a.

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 -		 -		 -		 -		 910		 n.a.

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 -		 -		 2,945		 1,108		 904		 -18.4%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 -		 -		 -		 1,980		 520		 -73.7%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 -		 552		 2,592		 504		 -		 n.a.

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 -		 728		 -		 -		 -		 n.a.
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำานักงาน แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปี (ต่อ)
Office Building Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 -		 1,972		 -		 1,320		 -		 n.a.

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 -		 1,973		 -		 720		 -		 n.a.

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 -		 1,689		 1,232		 -		 -		 n.a.

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 -		 -		 4,330		 -		 -		 n.a.

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 -		 -		 -	 2,884		 -		 n.a.

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 9,057		 7,557		 -		 -		 -		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 4,870		 20,722		 9,061		 16,994		 25,590		 50.6%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 -		 8,468		 1,315		 4,189		 12,992		 210.1%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 4,870		 3,046		 515		 5,397		 5,794		 7.4%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 -		 3,307		 4,178		 2,650		 2,937		 10.8%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 -		 1,669		 3,053		 4,058		 2,275		 -43.9%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 -		 4,232		 -		 700		 956		 36.6%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 -		 -		 -		 -		 636		 n.a.

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 28,563		 67,494		 48,117		 37,406		 30,649		 -18.1%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 10,400		 29,771		 19,167		 11,381		 11,547		 1.5%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 9,036		 23,423		 13,673		 3,780		 7,725		 104.4%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 -		 1,200		 3,183		 13,362		 3,017		 -77.4%

	 	 สตูล	(Satun)	 -		 -		 -		 2,065		 2,779		 34.6%

	 	 ตรัง	(Trang)	 -		 -		 -		 -		 1,930		 n.a.

	 	 ยะลา	(Yala)	 -		 -		 -		 -		 1,344		 n.a.

	 	 ระนอง	(Ranong)	 -		 -		 6,204		 -		 875		 n.a.

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 6,300		 3,720		 3,298		 5,938		 837		 -85.9%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 -		 3,162		 600		 -		 595		 n.a.

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 2,827		 6,218		 1,992		 -		 -		 n.a.

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 -		 -		 -		 880		 -		 n.a.

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 837,639		 1,721,438		 1,699,333		 3,089,010		 1,154,184		 -62.6%

หมายเหตุ: 
1) การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำานักงานหมายถึงการออกใบอนุญาตสำาหรับอาคารที่ก่อสร้างขึ้น
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารสำานักงาน
2)  แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล
3)  YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks:
1)  Office building constructionpermit means permission for construction building to be used 
 as office building.
2)  Showing only the Provinces which data is available.
3)  YoY refers to %changed which comparing 2020 with 2019.
Source: 1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan
Administration.
Compiled by: Real Estate Information Center.

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ แสดงจำานวนอาคาร รายปี 
Commercial Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 4,227		 4,435		 4,601		 4,552		 5,009		 10.0%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 1,737		 1,736		 1,869		 1,788		 2,156		 20.6%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 795		 540		 828		 737		 745		 1.1%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 493		 497		 466		 561		 638		 13.7%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 657		 990		 820		 712		 617		 -13.3%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 312		 367		 331		 339		 429		 26.5%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 233		 305		 287		 415		 424		 2.2%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 1,242		 1,478		 1,249		 1,145		 1,171		 2.3%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 481		 567		 511		 392		 358		 -8.7%

	 	 ตาก	(Tak)	 23		 48		 39		 48		 110		 129.2%
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ แสดงจำานวนอาคาร รายปี (ต่อ)
Commercial Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 77		 68		 62		 83		 106		 27.7%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 77		 85		 65		 76		 89		 17.1%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 99		 110		 85		 112		 79		 -29.5%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 83		 71		 42		 34		 64		 88.2%

	 	 น่าน	(Nan)	 100		 96		 96		 70		 62		 -11.4%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 71		 113		 49		 109		 48		 -56.0%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 28		 20		 35		 33		 41		 24.2%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 37		 49		 21		 21		 39		 85.7%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 59		 62		 54		 62		 35		 -43.5%

	 	 แพร	่(Phrae)	 45		 72		 55		 24		 30		 25.0%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 11		 11		 23		 23		 28		 21.7%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 1		 33		 56		 5		 26		 420.0%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 23		 44		 32		 21		 26		 23.8%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 25		 28		 14		 23		 22		 -4.3%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 2	 1		 10		 9		 8		 -11.1%

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 356		 268		 308		 295		 424		 43.7%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 90		 130		 149		 141		 195		 38.3%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 204		 78		 67		 44		 131		 197.7%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 35		 29		 31		 30		 52		 73.3%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 12		 20		 43		 68		 34		 -50.0%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 12	 9		 18		 10		 11		 10.0%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 3		 2		 -		 2		 1		 -50.0%

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 2,527		 2,032		 1,832		 2,174		 1,755		 -19.3%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 1,666		 1,257		 1,245		 1,510		 1,170		 -22.5%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 404		 329		 303		 289		 208		 -28.0%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 103		 117		 77		 185		 183		 -1.1%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 141		 145		 101		 94		 96		 2.1%

	 	 ตราด	(Trat)	 47		 44		 42		 60		 44		 -26.7%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 153		 124		 43		 21		 21		 0.0%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 5		 5		 7		 4		 18		 350.0%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 8		 11		 14		 11		 15		 36.4%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 1,173		 1,468		 1,337		 1,029		 1,082		 5.2%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 329		 470		 316		 343		 320		 -6.7%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 89		 144		 103		 67		 118		 76.1%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 103		 118		 78		 112		 93	 -17.0%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 55		 89		 116		 55		 79		 43.6%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 57		 95		 89		 73		 77		 5.5%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 41		 27		 76		 59		 57		 -3.4%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 90		 95		 51		 73		 51		 -30.1%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 60		 63		 91		 38		 49		 28.9%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 45		 57		 62		 26		 40		 53.8%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 84		 75		 81		 48		 37		 -22.9%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 24		 28		 50		 7		 28		 300.0%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 15		 26		 20		 7		 24		 242.9%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 24		 27		 15		 26		 22		 -15.4%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 26		 20		 30		 16		 21		 31.3%

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 36		 11		 13		 6		 17		 183.3%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 12		 -		 53		 11		 16		 45.5%
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ แสดงจำานวนอาคาร รายปี (ต่อ)
Commercial Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 15		 31		 35		 23		 10		 -56.5%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 16		 15		 8		 9		 9		 0.0%

	 	 เลย	(Loei)	 38		 67		 35		 17		 7		 -58.8%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 14		 10		 15		 13		 7		 -46.2%

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 637		 605		 850		 796		 807		 1.4%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 370		 314		 407		 351		 336		 -4.3%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 153		 170		 160		 156		 168		 7.7%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 14		 22		 105		 71		 122		 71.8%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 67		 48		 116		 118		 92		 -22.0%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 22		 27		 32		 49		 63		 28.6%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 11		 24		 30		 51		 26		 -49.0%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 1,732		 1,076		 1,365		 1,404		 1,429		 1.8%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 421		 329		 541		 346		 317		 -8.4%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 332		 172		 167		 186		 234		 25.8%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 239		 289		 182		 302		 214		 -29.1%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 69		 63		 100		 242		 206		 -14.9%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 248		 33		 112		 51		 140		 174.5%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 317		 69		 118		 130		 121		 -6.9%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 8		 24		 24		 18		 54		 200.0%

	 	 ตรัง	(Trang)	 20		 23		 28		 17		 36		 111.8%

	 	 ยะลา	(Yala)	 22		 24		 31		 23		 29		 26.1%

	 	 สตูล	(Satun)	 11		 11		 23		 19		 29		 52.6%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 19		 22		 15		 21		 17		 -19.0%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 15		 5		 12		 16		 16		 0.0%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 10		 10		 12		 27		 15		 -44.4%

	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 1		 2		 -		 6		 1		 -83.3%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 11,894		 11,362		 11,542		 11,395		 11,677		 2.5%

หมายเหตุ: 
1) อาคารเพื่อการพาณิชย์หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจ เช่น ซื้อ ขาย 
 แลกเปลี่ยนสินค้ารวมทั้งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การรับจำานำา การประกันภัย กิจการเกี่ยวกับการเงิน
 และการธนาคารรวมทั้งอาคารที่ใช้สำาหรับการค้าเป็นหลักทั้งการค้าส่งและค้าปลีก เช่น ร้านค้าคลังสินค้า
 สำานักงานธนาคารบริษัทประกันภัย รวมถึงอาคารจอดรถที่ก่อสร้างรวมอยู่กับอาคารพาณิชย์ เช่น 
 ห้างสรรพสินค้า อาคารเพื่อการพาณิชย์จะอยู่อาศัยด้วยหรือไม่ก็ได้
2) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล
3) YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks:
1) Commercial buildings are buildings used for conducting business activities: for example, 
 purchasing, selling and exchanging of goods, as well as real estate sale and purchase, 
 pawning, insuring, financing and banking activities, It also means a building that is used 
 mainly for trade, both retail and wholesale, such as shops, warehouses, bank offices, 
 insurance offices. It also refers to a parking building that is built together with the   
 commercial building, such as a department store. Commercial building can have residential  
 use as an additional use.
2) Showing only the Provinces which data is available.
3) YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Source: 1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan 
Administration.
Compiled by: Real Estate Information Center.

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปี 
Commercial Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 3,341,929		 3,415,016		 3,763,989		 3,631,141		 2,347,214		 -36.4%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 1,763,724		 1,907,722		 2,335,940		 2,079,683		 908,141		 -56.3%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 420,879		 356,103		 402,005		 464,016		 394,198		 -15.0%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 397,983		 313,211		 366,293		 364,563		 354,866		 -2.7%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 434,600		 312,390		 319,628		 286,985		 291,748		 1.7%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 181,455		 160,905		 154,986		 177,820		 262,062		 47.4%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 143,288		 364,685		 185,137		 258,074		 136,200		 -47.2%
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปี  (ต่อ)
Commercial Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 559,094		 733,844		 494,121		 478,752		 461,816		 -3.5%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 170,323		 313,773		 162,800		 105,256		 93,676		 -11.0%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 55,271		 34,203		 29,189		 31,719		 74,820		 135.9%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 50,362		 38,982		 25,419		 57,723		 72,512		 25.6%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 46,044		 45,053		 55,471		 40,355		 47,775		 18.4%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 32,183		 41,047		 26,723		 78,767		 24,478		 -68.9%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 82,644		 29,952		 22,483		 23,149		 22,849		 -1.3%

	 	 น่าน	(Nan)	 33,021		 29,544		 38,745		 28,311		 21,593		 -23.7%

	 	 ตาก	(Tak)	 13,266			 13,585		 9,593		 12,264		 18,325		 49.4%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 2,938		 3,316		 18,776		 31,791		 15,490		 -51.3%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 3,646		 21,213		 21,288		 14,246		 15,304		 7.4%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 5,821		 66,258		 20,137		 2,768		 12,386		 347.5%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 16,242		 12,911		 7,053		 12,715		 10,792		 -15.1%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 21,247		 25,180		 17,321		 20,636		 8,892		 -56.9%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 8,813		 12,378		 2,969		 3,099		 8,065		 160.2%

	 	 แพร	่(Phrae)	 16,768		 28,920		 15,034		 12,729		 7,318		 -42.5%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 185		 17,429		 20,112		 640		 5,403		 744.2%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 320		 100		 1,008		 2,584		 2,138		 -17.3%

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 182,243		 436,702		 193,591		 213,460		 308,933		 44.7%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 36,296		 391,046		 89,320		 71,747		 241,731		 236.9%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 72,471		 27,728		 13,070		 13,394		 38,269		 185.7%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 61,983		 9,865		 10,518		 21,827		 15,648		 -28.3%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 6,755		 5,869		 78,379		 103,161		 7,563		 -92.7%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 1,324		 1,219		 2,304		 2,487		 3,899		 56.8%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 3,414		 975		 -		 844		 1,823	 116.0%

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 1,019,711		 1,171,374		 931,823		 1,150,840		 675,920		 -41.3%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 675,188		 539,880		 567,719		 819,813		 372,728		 -54.5%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 38,162		 59,963		 47,841		 130,896		 106,833		 -18.4%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 81,005		 123,705		 124,560		 95,233		 78,281		 -17.8%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 142,963		 206,416		 82,684		 56,620		 52,230		 -7.8%

	 	 ตราด	(Trat)	 21,056		 18,630		 16,987		 20,467		 29,560		 44.4%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 57,509		 205,553		 53,430		 10,891		 17,569		 61.3%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 3,063		 14,557		 17,081		 15,991		 10,461		 -34.6%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 765		 2,670		 21,521		 929		 8,258		 788.9%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 768,595		 896,096		 767,065		 464,374		 520,164		 12.0%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 208,413		 351,456		 199,956		 188,944		 123,097		 -34.9%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 35,158		 65,084		 74,641		 10,786		 62,253		 477.2%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 42,202		 57,383		 75,605		 24,089		 44,330		 84.0%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 83,004		 85,935		 72,697		 44,135		 43,513		 -1.4%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 43,169		 68,791		 27,768		 31,714		 38,905		 22.7%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 9,039		 11,025		 12,991		 7,841		 34,475		 339.7%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 44,707		 34,168		 52,722		 30,402		 23,856		 -21.5%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 79,574		 7,994		 28,722		 21,736		 23,154		 6.5%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 54,705		 38,820		 22,765		 28,182		 21,939		 -22.2%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 23,209		 22,735		 41,339		 8,271		 20,156		 143.7%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 53,958		 37,477		 53,158		 13,914		 18,471		 32.8%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 18,497		 10,245		 14,897		 6,533		 16,264		 149.0%

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 9,847		 8,782		 3,253		 3,378		 9,184		 171.9%
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปี  (ต่อ)
Commercial Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 เลย	(Loei)	 11,666		 20,689		 7,026		 9,742		 8,723		 -10.5%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 4,419		 -		 38,786		 3,656		 7,871		 115.3%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 8,556		 6,708		 4,435		 7,091		 6,155		 -13.2%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 11,157		 7,445		 7,077		 2,637		 6,054		 129.6%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 7,427		 8,831		 8,960		 8,990		 4,122		 -54.1%

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 8,372		 45,238		 14,099		 8,628		 4,012		 -53.5%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 11,516		 7,290		 6,168		 3,705		 3,631	 -2.0%

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 380,938		 276,557		 463,653		 579,168		 506,754		 -12.5%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 11,347		 13,502		 134,528		 261,660		 259,675		 -0.8%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 218,425		 149,823		 151,252		 118,115		 107,617		 -8.9%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 86,394		 57,973		 89,493		 64,814		 64,099		 -1.1%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 45,194		 39,017		 63,056		 91,685		 40,016		 -56.4%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 10,898		 13,557		 9,560		 15,986		 20,114		 25.8%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 8,680		 2,685		 15,764		 26,908		 15,233		 -43.4%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 1,012,898		 538,772		 641,592		 780,920		 629,404		 -19.4%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 480,225		 175,550		 244,130		 190,962		 154,011		 -19.3%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 156,180		 128,079		 111,086		 152,226		 107,019		 -29.7%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 72,723		 75,109		 61,406		 122,455		 89,732		 -26.7%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 52,895		 32,523		 73,287		 105,208		 89,721		 -14.7%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 60,260		 11,987		 24,426		 85,760		 75,526		 -11.9%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 108,006		 23,925		 65,067		 54,171		 29,455		 -45.6%

	 	 ตรัง	(Trang)	 14,849		 17,749		 21,744		 31,407		 18,818		 -40.1%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 11,698		 12,768		 3,987		 6,019		 14,175		 135.5%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 3,518		 8,043		 5,111		 7,587		 14,060		 85.3%

	 	 ยะลา	(Yala)	 15,989		 9,246		 7,555		 6,333		 10,951		 72.9%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 4,630		 8,445		 4,746		 5,022		 10,815		 115.4%

	 	 สตูล	(Satun)	 14,046		 18,820		 13,846		 6,821		 10,038		 47.2%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 17,793		 13,010		 5,201		 5,227		 4,291		 -17.9%

	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 86		 3,518		 -		 1,722		 792		 -54.0%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 7,265,408		 7,468,361		 7,255,834		 7,298,655		 5,450,206		 -25.3%

หมายเหตุ: 
1) อาคารเพื่อการพาณิชย์หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจ เช่น ซื้อ ขาย 
 แลกเปลี่ยนสินค้ารวมทั้งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การรับจำานำา การประกันภัย กิจการเกี่ยวกับการเงิน
 และการธนาคารรวมทั้งอาคารที่ใช้สำาหรับการค้าเป็นหลักทั้งการค้าส่งและค้าปลีก เช่น ร้านค้าคลังสินค้า
 สำานักงานธนาคารบริษัทประกันภัย รวมถึงอาคารจอดรถที่ก่อสร้างรวมอยู่กับอาคารพาณิชย์ เช่น 
 ห้างสรรพสินค้า อาคารเพื่อการพาณิชย์จะอยู่อาศัยด้วยหรือไม่ก็ได้
2) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล
3) YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks:
1) Commercial buildings are buildings used for conducting business activities: for example, 
 purchasing, selling and exchanging of goods, as well as real estate sale and purchase, 
 pawning, insuring, financing and banking activities, It also means a building that is used 
 mainly for trade, both retail and wholesale, such as shops, warehouses, bank offices, 
 insurance offices. It also refers to a parking building that is built together with the
 commercial building, such as a department store. Commercial building can have residential 
 use as an additional use.
2) Showing only the Provinces which data is available.
3) YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Source: 1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan 
Administration.
Compiled by: Real Estate Information Center.



100 REAL ESTATE 
INFORMATION 
CENTER

ANNUAL
REPORT 
2020

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน แสดงจำานวนอาคาร รายปี 
Industrial and Factory Building Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 1,466		 1,641		 1,542		 1,457		 1,266		 -13.1%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 89		 48		 96		 27		 12		 -55.6%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 564		 541		 582		 606		 443		 -26.9%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 300		 467		 195		 267		 320		 19.9%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 149		 240		 238		 202		 197		 -2.5%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 219		 193		 282		 226		 188		 -16.8%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 145		 152		 149		 129		 106		 -17.8%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 252		 345		 382		 275		 287		 4.4%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 127		 173		 165		 110		 75		 -31.8%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 1		 4		 1		 2		 67		 3,250.0%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 28		 29		 40		 58		 24		 -58.6%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 37		 44		 33		 17		 24		 41.2%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 20		 37		 34		 18		 23		 27.8%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 1		 -		 8		 20		 19		 -5.0%

	 	 แพร	่(Phrae)	 15		 10		 13		 5		 9	 80.0%

	 	 ตาก	(Tak)	 2		 3		 1		 1		 9		 800.0%

	 	 น่าน	(Nan)	 6		 7		 7		 4		 8		 100.0%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 5		 8		 1		 5		 7		 40.0%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 5		 9		 7		 5		 7		 40.0%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 -		 4		 5		 5		 7		 40.0%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 1		 5		 30		 7		 4		 -42.9%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 1		 1		 7		 -		 2		 n.a.

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 -		 1		 29		 13		 2		 -84.6%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 -		 3		 1		 3		 -		 n.a.

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 3		 7		 -		 2		 -		 n.a.

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 225		 177		 210		 124		 196		 58.1%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 148		 63		 53		 40		 115		 187.5%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 77		 108		 136		 75		 61		 -18.7%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 -		 4		 10		 6		 11		 83.3%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 -		 -		 9		 2		 7		 250.0%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 -		 2		 2		 -		 2		 n.a.

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 -		 -		 -		 1		 -		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 1,177		 1,233		 1,488		 1,975		 717		 -63.7%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 524		 320		 404		 459		 324		 -29.4%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 166		 202		 204		 230		 209		 -9.1%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 477		 674		 856		 1,266		 156		 -87.7%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 3		 19		 2		 3		 8		 166.7%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 1		 3		 7		 3		 7		 133.3%

	 	 ตราด	(Trat)	 1		 8		 5		 7		 7		 0.0%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 2		 7		 9		 1		 4		 300.0%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 3		 -		 1		 6		 2		 -66.7%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 189		 239		 223		 179		 215		 20.1%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 141		 151		 128		 110		 115		 4.5%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 1		 2		 26		 6		 21		 250.0%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 3		 4		 11		 6		 18		 200.0%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 5		 21		 12		 11		 10		 -9.1%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 1		 5		 6		 3		 10		 233.3%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 2		 2		 -		 1		 8		 700.0%
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน แสดงจำานวนอาคาร รายปี (ต่อ)
Industrial and Factory Building Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 3		 1		 3		 2		 5		 150.0%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 12		 14		 2		 11		 5		 -54.5%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 2		 5		 6		 3		 5		 66.7%

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 -		 -		 -		 -		 4		 n.a.

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 4		 2		 3		 -		 3		 n.a.

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 3		 1		 4		 2		 3		 50.0%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 -		 -		 1		 -		 3		 n.a.

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 2		 5		 7		 2		 2		 0.0%

	 	 เลย	(Loei)	 1		 5		 5		 2		 1		 -50.0%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 -		 8		 1		 4		 1		 -75.0%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 -		 -		 6		 -		 1		 n.a.

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 -		 -		 -		 1		 -		 n.a.

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 2		 7		 2		 8		 -		 n.a.

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 7		 6		 -		 7		 -		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 138		 157		 224		 143		 159		 11.2%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 89		 96		 103		 85		 118		 38.8%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 19		 35		 18		 14		 15		 7.1%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 13		 12		 47		 17		 12		 -29.4%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 2		 6		 27		 11		 9		 -18.2%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 2		 2		 16		 3		 4		 33.3%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 13		 6		 13		 13		 1		 -92.3%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 205		 177		 161		 107		 134		 25.2%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 39	 34	 22		 12		 41		 241.7%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 86		 57		 51		 42		 24		 -42.9%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 6		 18	 16		 7		 15		 114.3%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 11		 3		 8		 7		 15		 114.3%

	 	 ตรัง	(Trang)	 13		 18		 9		 4		 9		 125.0%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 5		 6		 8		 8		 8		 0.0%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 7		 5		 8		 8		 7		 -12.5%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 2		 4		 5		 5		 5		 0.0%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 32		 24		 16		 9		 4		 -55.6%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 3		 1		 8		 5		 2		 -60.0%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 -		 -		 5		 -		 2		 n.a.

	 	 ยะลา	(Yala)	 -		 2		 1		 -		 1		 n.a.

	 	 สตูล	(Satun)	 1		 5		 4		 -		 1		 n.a.

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 3,652		 3,969		 4,230		 4,260		 2,974		 -30.2%

หมายเหตุ:
1) อาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ดำาเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต
 หรือประกอบสินค้าต่างๆ เช่น โรงงานผลิตรองเท้า ร้านตัดเสื้อผ้าโหล ร้านทำาขนม ร้านทำาประตูหน้าต่าง 
 โรงกลึง โรงงานประกอบรถยนต์ อู่ต่อเรือ โกดังสินค้า ห้องทำางานในโรงงาน เป็นต้น โดยจะใช้อยู่อาศัยด้วย
 หรือไม่ก็ได้
2)  แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล
3)  YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม., นิคมอุตสาหกรรม
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks:
1) induatrial and factory building is any building aimed to be used for manufacturing or 
 assembling products, such as shoes manufacturing plants, large pack clothes production 
 shops, bakeries, furniture factories, lathe shops, car assembly plans, shipyards, warehouses, 
 office area in a factory, etc. Industrial and factory building can have residential use as 
 an additional use.
2)  Showing only the Provinces which data is available.
3)  YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Source: 1) The National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan 
Administration 3) Industrial Estate Authority of Thailand.
Compiled by: Real Estate Information Center.
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปี 
Industrial and Factory Building Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 2,397,014		 2,815,777		 2,873,210		 3,024,713		 1,942,126		 -35.8%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 108,587		 203,274		 76,178		 109,989		 31,057		 -71.8%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 990,129		 865,213		 985,569		 869,895		 556,949		 -36.0%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 247,452		 423,823		 443,951		 392,646		 426,895		 8.7%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 414,781		 762,337		 256,051		 842,537		 395,177		 -53.1%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 397,140		 389,671		 907,046		 631,076		 374,845		 -40.6%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 238,925		 171,459		 204,415		 178,570		 157,203		 -12.0%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 226,332		 261,806		 352,329		 330,983		 346,180		 4.6%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 960		 691		 1,524		 1,228		 75,256		 6,028.3%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 132,774		 138,844		 138,849		 85,483		 64,177		 -24.9%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 887		 -		 11,611		 31,610		 60,637		 91.8%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 13,071		 27,542		 55,349		 15,048		 45,707		 203.7%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 36,467		 13,986		 31,893		 101,536		 24,137		 -76.2%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 1,951		 4,753		 600		 35,250		 20,150		 -42.8%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 27,541		 37,491		 45,578		 8,340		 17,067		 104.6%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 -		 2,972		 4,768		 3,880		 10,427		 168.7%

	 	 ตาก	(Tak)	 1,470		 987		 320		 540		 9,000		 1,566.7%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 452		 5,612		 3,866		 14,770		 6,628		 -55.1%

	 	 น่าน	(Nan)	 2,992		 2,232		 1,095		 5,203		 4,046		 -22.2%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 1,496		 11,354		 10,313		 4,182		 3,123		 -25.3%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 348		 1,680		 12,776		 -		 2,960		 n.a.

	 	 แพร	่(Phrae)	 3,351		 3,919		 3,582		 4,522		 1,668		 -63.1%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 -		 3,840		 29,667		 16,705		 1,197		 -92.8%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 -		 1,498		 538		 850		 -		 n.a.

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 2,572		 4,405		 -		 1,836		 -		 n.a.

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 459,974		 361,514		 502,522		 246,646		 310,578		 25.9%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 231,902		 96,845		 75,547		 84,871		 168,604		 98.7%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 228,072		 257,748		 380,962		 146,229		 102,668		 -29.8%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 -		 1,221		 36,454		 10,805		 19,851		 83.7%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 -		 -		 8,059		 2,889		 12,655		 338.0%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 -		 5,700	 1,500		 -		 6,800		 n.a.

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 -		 -		 -		 1,852		 -		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 2,717,436		 2,039,849		 2,433,560		 2,982,998		 1,937,050		 -35.1%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 1,422,655		 601,994		 1,131,640		 1,254,134		 897,549		 -28.4%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 932,961		 765,654		 705,320		 1,079,875		 527,664		 -51.1%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 303,366		 538,060		 574,136		 593,969		 417,589		 -29.7%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 3,720		 80,772		 954		 17,799		 73,290		 311.8%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 1,626		 6,279		 7,653		 5,440		 9,530		 75.2%

	 	 ตราด	(Trat)	 1,800		 29,229		 5,430		 9,621		 7,836		 -18.6%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 1,099		 17,861		 7,527		 266		 2,806		 954.9%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 50,210		 -		 900		 21,894		 786	 -96.4%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 322,170		 526,561		 518,281		 408,284		 378,415		 -7.3%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 236,476		 392,947		 380,059		 305,952		 248,982		 -18.6%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 4,561		 22,249		 18,719		 10,944		 56,016		 411.8%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 2,146		 4,873		 25,028		 7,314		 13,910		 90.2%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 85		 858		 24,231		 5,688		 11,760		 106.8%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 400		 4,549		 9,213		 615		 8,700		 1,314.6%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 -		 -		 1,299		 -		 7,192		 n.a.
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Industrial and Factory Building Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 930		 23,898		 12,910		 1,802		 6,400		 255.2%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 33,429		 36,353		 1,732		 11,662		 5,042		 -56.8%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 3,100		 3,678		 -		 800		 4,558		 469.8%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 2,760		 4,389		 6,045		 2,400		 3,673		 53.0%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 16,100		 767		 5,541		 1,640		 3,089		 88.4%

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 -		 -		 -		 -		 2,938		 n.a.

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 962		 364		 15,132		 1,472		 2,440		 65.8%

	 	 เลย	(Loei)	 432		 11,376		 3,129		 2,230		 1,480		 -33.6%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 9,074		 1,077		 1,919		 -		 1,297		 n.a.

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 -		 -		 10,184		 -		 728		 n.a.

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 -		 6,110		 2,900		 6,973		 210		 -97.0%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 -		 -		 -		 900		 -		 n.a.

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 812		 8,138		 240		 36,182		 -		 n.a.

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 10,903		 4,935		 -		 11,710		 -		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 236,961		 328,916		 468,824		 415,926		 354,425		 -14.8%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 148,279		 158,630		 202,989		 177,760		 236,583		 33.1%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 48,648		 121,040		 69,585		 152,250		 43,747		 -71.3%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 878		 14,326		 32,291		 8,473		 36,372	 329.3%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 18,064		 16,104		 116,507		 46,502		 20,167		 -56.6%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 2,692		 4,838		 39,466		 11,461		 15,828		 38.1%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 18,400		 13,978		 7,986		 19,480		 1,728		 -91.1%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 387,313		 371,200		 297,081		 292,386		 325,254		 11.2%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 114,982		 132,102		 81,261		 166,659		 101,192		 -39.3%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 86,424		 46,545		 22,278		 30,346		 64,492		 112.5%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 42,995		 3,632		 19,981		 17,581		 50,801		 189.0%

	 	 ตรัง	(Trang)	 55,388		 31,078		 76,380		 5,060		 35,719		 605.9%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 4,264		 8,757		 16,445		 15,014		 27,176		 81.0%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 5,030		 21,852		 15,891		 19,647		 25,071		 27.6%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 1,540		 2,658		 5,651		 4,294		 6,485		 51.0%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 3,668		 7,233		 4,153		 7,838		 4,735		 -39.6%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 70,900		 104,375		 38,680		 19,960		 4,284		 -78.5%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 -		 -		 6,097		 -		 1,854		 n.a.

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 1,522		 272		 8,639		 5,987		 1,287		 -78.5%

	 	 สตูล	(Satun)	 600		 12,323		 1,160		 -		 1,158		 n.a.

	 	 ยะลา	(Yala)	 -		 373		 465		 -		 1,000		 n.a.

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 6,747,200		 6,705,623		 7,445,807		 7,701,935		 5,594,028		 -27.4%

 
หมายเหตุ: 
1) อาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ดำาเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต
 หรือประกอบสินค้าต่างๆ เช่น โรงงานผลิตรองเท้า ร้านตัดเสื้อผ้าโหล ร้านทำาขนม ร้านทำาประตูหน้าต่าง 
 โรงกลึง โรงงานประกอบรถยนต์ อู่ต่อเรือ โกดังสินค้า ห้องทำางานในโรงงาน เป็นต้น โดยจะใช้อยู่อาศัยด้วย
 หรือไม่ก็ได้
2) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล
3) YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม., นิคมอุตสาหกรรม
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks:
1)  induatrial and factory building is any building aimed to be used for manufacturing 
 or assembling products, such as shoes manufacturing plants, large pack clothes production 
 shops, bakeries, furniture factories, lathe shops, car assembly plans, shipyards, warehouses, 
 office area in a factory, etc. Industrial and factory building can have residential use 
 as an additional use.
2)  Showing only the Provinces which data is available.
3)  YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Source: 1) The National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan 
Administration 3) Industrial Estate Authority of Thailand.
Compiled by: Real Estate Information Center.
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม แสดงจำานวนอาคาร รายปี
Hotel Building Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year 

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	173		 	166		 	205		 	259		 	259		 0.0%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	99		 	118		 	55		 	182		 	58		 -68.1%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	2		 	7		 	34		 	5		 	74		 1,380.0%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	7		 	15		 	24		 	23		 	74		 221.7%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	41		 	16		 	75		 	17		 	38		 123.5%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	5		 	9		 	6		 	29		 	11		 -62.1%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	19		 	1		 	11		 	3		 	4		 33.3%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	191		 	703		 	341		 	354		 	500		 41.2%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	61		 	368		 	141		 	112		 	298		 166.1%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	-		 	-		 	-		 	17		 	29		 70.6%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	-		 	2		 	11		 	24		 	24		 0.0%

	 	 ตาก	(Tak)	 	4		 	2		 	2		 	1		 	24		 2,300.0%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	-		 	7		 	13		 	14		 	23		 64.3%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	6		 	1		 	3		 	14		 	19		 35.7%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	-		 	18		 	1		 	2		 	18		 800.0%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	9		 	5		 	14		 	7		 	18		 157.1%

	 	 น่าน	(Nan)	 	43		 	99		 	34		 	30		 	15		 -50.0%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	37		 	87		 	18		 	52		 	11		 -78.8%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	1		 	31		 	13		 	18		 	6		 -66.7%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	9		 	47		 	8		 	18		 	5		 -72.2%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	-		 	2		 	21		 	18		 	4		 -77.8%

	 	 แพร	่(Phrae)	 	19		 	23		 	8		 	6		 	3		 -50.0%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	2		 	6		 	47		 	6		 	2		 -66.7%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	-		 	1		 	2		 	15		 	1		 -93.3%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	-		 	4		 	5		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	32		 	3		 	39		 	61		 	35		 -42.6%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	-		 	-		 	2		 	25		 	12		 -52.0%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	2		 	1		 	-		 	2		 	12		 500.0%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	10		 	2		 	8		 	23		 	8		 -65.2%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	18		 	-		 	29		 	-		 	3		 n.a.

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	2		 	-		 	-		 	11		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	234		 	399		 	433		 	346		 	264		 -23.7%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	63		 	113		 	53		 	97		 	112		 15.5%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	38		 	43		 	64		 	59		 	78		 32.2%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	21		 	59		 	88		 	70		 	28		 -60.0%

	 	 ตราด	(Trat)	 	94		 	137		 	118		 	96		 	25		 -74.0%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	3		 	14		 	34		 	3		 	18		 500.0%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	-		 	-		 	1		 	1		 	2		 100.0%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	14		 	26		 	59		 	3		 	1		 -66.7%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	1		 	7		 	16		 	17		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	195		 	459		 	355		 	387	 	289		 25.3%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	143		 	213		 	91		 	147		 	138		 -6.1%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	7		 	1		 	-		 	21		 	35		 66.7%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	-		 	17		 	58		 	2		 	25		 1,150.0%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	1		 	13		 	28		 	73		 	20		 -72.6%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	6		 	4		 	19		 	27		 	12		 -55.6%

	 	 บึงกาฬ	(ฺBueng	Kan)	 -	 7	 10	 29	 12	 -58.6%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	9		 	49		 	2		 	40		 	11		 -72.5%
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Hotel Building Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year 

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	1		 	21		 	-		 	1		 	10		 900.0%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	8		 n.a.

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	8		 	7		 	16		 	4		 	5		 25.0%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	6		 	-		 	16		 	15		 	5		 -66.7%

	 	 เลย	(Loei)	 	-		 	54		 	1		 	1		 	4		 300.0%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	-		 	14		 	1		 	-		 	1		 n.a.

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	7		 	13		 	3		 	15		 	1		 -93.3%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	1		 	30		 	5		 	3		 	1		 -66.7%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	4		 	9		 	23		 	-		 	1		 n.a.

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 	1		 	4		 	1		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 	1		 	1		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	-		 	2		 	22		 	-		 	-		 n.a.

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	-		 	-		 	59		 	9		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	294		 	503		 	426		 	403		 	358		 -11.2%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	237		 	336		 	327		 	227		 	201		 -11.5%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	29		 	41		 	38		 	103		 	63		 -38.8%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	17		 	8		 	42		 	25		 	37		 48.0%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	1		 	58		 	-		 	6		 	25		 316.7%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	-		 	-		 	2		 	33		 	19		 -42.4%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	10		 	60		 	17		 	9		 	13		 44.4%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	1,257		 	787		 	1,693		 	1,074		 	816		 -24.0%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	157		 	275		 	978		 	467		 	296		 -36.6%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	279		 	-		 	126		 	84		 	177		 110.7%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	11		 	50		 	9		 	168		 	100		 -40.5%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	27		 	46		 	69		 	85		 	85		 0.0%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	614		 	224		 	405		 	146		 	44		 -69.9%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	72		 	125		 	40		 	13		 	33		 153.8%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	2		 	2		 	1		 	4		 	23		 475.0%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	33		 	18		 	20		 	39		 	21		 -46.2%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	2		 	21		 	19		 	20		 	16		 -20.0%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	13		 	5		 	7		 	9		 	13		 44.4%

	 	 สตูล	(Satun)	 	44		 	6		 	11		 	27		 	6		 -77.8%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	2		 	1		 	-		 	1		 	1		 0.0%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	1		 	14		 	8		 	11		 	1		 -90.9%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	2,376		 	3,020		 	3,492		 	2,884		 	2,521		 -12.6%

หมายเหตุ:       
1) โรงแรม หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราว เช่น โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ เป็นต้น
2) ก่อนวันที่ 12 พ.ค. 2548 ซึ่ง พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 จะมีผลบังคับใช้ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ขออนุญาต
 ก่อสร้างเป็นประเภท “อาคารอยู่อาศัยรวม” จัดอยู่ในประเภท “อาคารที่อยู่อาศัย (อาคารสูง)” 
 แต่หลังวันที่ 12 พ.ค. 2548 จัดอยู่ในประเภท “อาคารเพื่อการโรงแรม”      
3)  แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล      
4) YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562      
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks:  
1)  Hotel buildings mean buildings built to be used as temporary residences; hotels and 
 guesthouses.
2)  Before 12 May 2005, permit for serviced-apartment constuction was classified as 
 “high-rise housing construction permit”. Since 12 May, 2005, when the Hotel Act, B.E. 2547 
 came in effect, the permit was classified as”hotel building construction permit”.
3) Showing only the Provinces which data is available.
4) YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Source: 1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan
Administration.
Compiled by: Real Estate Information Center.
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปี 
Hotel Building Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	365,603		 	519,873		 	756,842		 	1,578,646		 	820,758	 -48.0%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	328,532		 	478,202		 	586,219		 	1,511,574		 	779,125		 -48.5%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	3,554		 	2,181		 	4,003		 	5,707		 	11,261		 97.3%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	10,902		 	12,934		 	107,968		 	39,472		 	10,455		 -73.5%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	8,025		 	17,758		 	13,321		 	10,272		 	7,715		 -24.9%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	4,378		 	3,885		 	4,221		 	6,145		 	6,582		 7.1%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	10,212		 	4,913		 	41,110		 	5,476		 	5,621		 2.6%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	145,548		 	243,234		 	180,232		 	153,597		 	93,650		 -39.0%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	66,640		 	158,695		 	102,505		 	50,935		 	38,069		 -25.3%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	37,342		 	25,302		 	19,783		 	41,197		 	14,556		 -64.7%

	 	 น่าน	(Nan)	 	10,091		 	20,762		 	14,766		 	8,351		 	7,377		 -11.7%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	758		 	342		 	550		 	3,667		 	6,303		 71.9%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	-		 	477		 	6,754		 	2,878		 	5,286		 83.7%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	1,678		 	5,396		 	8,349		 	8,908		 	4,968		 -44.2%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	-		 	-		 	-		 	8,450		 	3,933		 -53.5%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	-		 	2,457		 	4,207		 	554		 	2,974		 436.8%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	-		 	1,683		 	2,551		 	610		 	2,616		 328.9%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	10,441		 	918		 	2,355		 	8,682		 	1,860		 -78.6%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	8,576		 	783		 	7,308		 	7,740		 	1,562		 -79.8%

	 	 แพร	่(Phrae)	 	6,324		 	3,443		 	1,288		 	856		 	1,410		 64.7%

	 	 ตาก	(Tak)	 	2,862		 	8,069		 	646		 	1,899		 	1,105		 -41.8%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	836		 	7,234		 	4,300		 	628		 	972		 54.8%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	-		 	2,176		 	716		 	5,768		 	489		 -91.5%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	-		 	3,269		 	1,242		 	2,474		 	170		 -93.1%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	-		 	2,228		 	2,912		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	13,610		 	899		 	5,077		 	13,861		 	11,580		 -16.5%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	7,506		 	567		 	738		 	9,482		 	7,319		 -22.8%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	774		 	-		 	3,502		 	-		 	3,352		 n.a.

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	5,285		 	332		 	-		 	2,858		 	605		 -78.8%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	-		 	-		 	837		 	1,022		 	304		 -70.3%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	45		 	-		 	-		 	499		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	243,570		 	385,660		 	296,809		 	359,002		 	369,103		 2.8%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	187,563		 	315,383		 	192,708		 	265,149		 	290,973		 9.7%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	25,445		 	11,835		 	42,072		 	19,027		 	25,170		 32.3%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	6,326		 	22,270		 	11,616		 	41,298		 	23,970		 -42.0%

	 	 ตราด	(Trat)	 	14,017		 	27,109		 	36,491		 	28,311		 	21,645		 -23.5%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	1,355		 	3,521		 	5,206		 	1,582		 	3,317		 109.7%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	8,558		 	5,139		 	4,293		 	2,900		 	2,205		 -24.0%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	-		 	-		 	490		 	54		 	1,823		 3,275.9%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	306		 	403		 	3,933		 	681		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	140,589		 	145,836		 	145,360	 	79,661		 	116,924		 46.8%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	108,108		 	45,473		 	78,209		 	38,811		 	52,947		 36.4%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	1,790		 	448		 	-		 	6,068		 	21,720		 257.9%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	5,798		 	14,047		 	6,743		 	8,593		 	16,490		 91.9%

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 -	 3,472	 853	 847	 6,456	 662.2%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	700		 	3,007		 	7,882		 	2,956		 	5,545		 87.6%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	-		 	5,494		 	3,030		 	622		 	3,840		 517.4%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	9,662		 	11,744		 	2,572		 	3,622		 	2,458		 -32.1%
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปี (ต่อ)
Hotel Building Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	1,600		 	2,402		 	-		 	4,818		 	1,850		 -61.6%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	3,747		 	7,821		 	33,392		 	5,716		 	1,673		 -70.7%

	 	 เลย	(Loei)	 	-		 	14,423		 	1,567		 	514		 	1,228		 138.9%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	972		 	3,165		 	2,446		 	1,711		 	936		 -45.3%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	-		 	1,893		 	248		 	-		 	582		 n.a.

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	156		 	-		 	474		 	570		 	474		 -16.8%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	301		 n.a.

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	2,038		 	550		 	1,531		 	-		 	232		 n.a.

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	3,600		 	5,781		 	2,167		 	4,502		 	192		 -95.7%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 	2,098		 	3,219		 	649		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 	320		 	970		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	-		 	21,927		 	715		 	-		 	-		 n.a.

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	-		 	-		 	2,882		 	311		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	126,091		 	175,553		 	127,847		 	142,915		 	135,826		 -5.0%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	77,759		 	100,875		 	72,127		 	103,486		 	79,542		 -23.1%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	21,297		 	55,365		 	17,497		 	7,364		 	31,482		 327.5%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	9,978		 	6,483		 	10,245		 	17,619		 	13,094		 -25.7%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	14,227		 	8,323		 	26,948		 	12,469		 	6,851		 -45.1%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	2,830		 	4,507		 	-		 	272		 	2,663		 879.0%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	-		 	-		 	1,030		 	1,705		 	2,194		 28.7%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	609,371		 	452,054		 	623,732		 	1,042,379		 	421,854		 -59.5%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	286,575		 	274,765		 	484,679		 	734,719		 	244,408		 -66.7%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	21,963		 	-		 	17,211		 	18,058		 	45,561		 152.3%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	42,829		 	6,032		 	16,354		 	14,905		 	40,048		 168.7%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	27,209		 	35,930		 	31,087		 	69,251		 	30,543		 -55.9%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	103,637		 	31,281		 	36,318		 	53,624		 	17,162		 -68.0%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	85,529		 	68,141		 	12,679		 	31,442		 	16,218		 -48.4%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	2,546		 	2,167		 	256		 	2,045		 	9,936		 385.9%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	8,093		 	1,717		 	6,164		 	8,271		 	6,207		 -25.0%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	8,166		 	9,174		 	3,105		 	99,156		 	4,978		 -95.0%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	14,837		 	14,828		 	9,604		 	3,687		 	3,432		 -6.9%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	3,345		 	1,782		 	562		 	2,054		 	1,993		 -3.0%

	 	 สตูล	(Satun)	 	3,692		 	4,547		 	5,713		 	4,779		 	1,256		 -73.7%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	950		 	1,690		 	-		 	388		 	112		 -71.1%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	1,644,382		 	1,923,109		 	2,135,899		 	3,370,061		 	1,969,696		 -41.6%

หมายเหตุ:       
1) โรงแรม หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราว เช่น โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ เป็นต้น
2) ก่อนวันที่ 12 พ.ค. 2548 ซึ่ง พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 จะมีผลบังคับใช้ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ขออนุญาต
 ก่อสร้างเป็นประเภท “อาคารอยู่อาศัยรวม” จัดอยู่ในประเภท “อาคารที่อยู่อาศัย (อาคารสูง)” 
 แต่หลังวันที่ 12 พ.ค. 2548 จัดอยู่ในประเภท “อาคารเพื่อการโรงแรม”
3)  แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล
4)  YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks: 
1)  Hotel buildings mean buildings built to be used as temporary residences; hotels 
 and guesthouses.
2)  Before 12 May 2005, permit for serviced-apartment constuction was classified as 
 “high-rise housing construction permit”. Since 12 May, 2005, when the Hotel Act, B.E. 2547 
 came in effect, the permit was classified as”hotel building construction permit”.
3)  Showing only the Provinces which data is available.
4)  YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.  
Source: 1) National Statistics Office, 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan
Administration.
Compiled by: Real Estate Information Center.
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จำานวนสนามกอล์ฟที่เปิดให้บริการใหม่ ทั่วประเทศ รายป ี      
Number of New Golf Courses Opened - Nationwide, By Year
    
 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY 
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	-		 	-		 	1		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	-		 	-		 	1		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	1		 	1		 	-		 	1		 	-		 n.a.

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	1		 	1		 	-		 	1		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	1		 	-		 	1		 	1		 	-		 n.a.

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	-		 	-		 	1		 	1		 	-		 n.a.

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	-		 	-		 	-		 	2		 	-		 n.a.

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	-		 	-		 	-		 	1		 	-		 n.a.

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	-		 	-		 	-		 	1		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	-		 	1		 	1		 	-		 	-		 n.a.

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	-		 	1		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	-		 	-		 	1		 	-		 	-		 n.a.

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	2		 	2		 	3		 	4		 	-		 n.a.

หมายเหตุ:       
1) สนามกอล์ฟ หมายถึง ที่ดินที่ได้รับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นลานหญ้า เนิน หลุมทราย บ่อนำ้าหรือสิ่งกีดขวางต่างๆ 
 และต้องมีหลุมกอล์ฟ เพื่อวัตถุประสงค์สำาหรับกีฬากอล์ฟ โดยปกติจะมีอาคารส่วนกลางในสนามกอล์ฟ
 เพื่อเป็นที่ตั้งสำานักงานบริหารและให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ สนามกอล์ฟอาจเป็นส่วนหนึ่ง
 ของโครงการจัดสรร ที่ดิน บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงแรม รีสอร์ท หรือสิ่งปลูกสร้างแบบอื่นๆ ภายใน
 โครงการเดียวกันหรือไม่อยู่ในโครงการจัดสรรก็ได้
2) ในการจัดเก็บข้อมูล ไม่นับรวม สนามไดร์ฟ      
3)  แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล      
4) YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562      
ที่มา: กรมสรรพสามิต, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

พื้นที่ (หน่วยเป็นไร่) ของสนามกอล์ฟที่เปิดให้บริการใหม่ ทั่วประเทศ รายปี
Area (in Number of Rais) of New Golf Courses Opened - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	-		 	-		 	1,300		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	-		 	-		 	1,300		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	670		 	480		 	-		 	500		 	-		 n.a.

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	670		 	480		 	-		 	500		 	-		 n.a.ะวันออก	

Remarks:   
1) Golf course means land developed with grass areas, low hills, ponds etc - golf holes 
 completed and playable. Usually, there is central club house and other services for  
 the customers. Golf course may be part of a land development, residential housing project, 
 condominium project, hotels etc.
2) Driving ranges are excluded.
3) Showing only the provinces, which data is available.
4) YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Sources: Excise Department, Real Estate Information Center.
Compiled By: Real Estate Information Center.
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พื้นที่ (หน่วยเป็นไร่) ของสนามกอล์ฟที่เปิดให้บริการใหม่ ทั่วประเทศ รายปี
Area (in Number of Rais) of New Golf Courses Opened - Nationwide, By Year

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	
	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	600		 	-		 	550		 	675		 	-		 n.a.

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	-		 	-		 	550		 	675		 	-		 n.a.

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	600		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	-		 	-		 	-		 	1,300		 	-		 n.a.

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	-		 	-		 	-		 	500		 	-		 n.a.

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	-		 	-		 	-		 	800		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	-		 	200		 	130		 	-		 	-		 n.a.

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	-		 	200		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	-		 	-		 	130		 	-		 	-		 n.a.

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	1,270		 	680		 	1,980		 	2,475	 	-		 n.a.

หมายเหตุ:       
1) สนามกอล์ฟ หมายถึง ที่ดินที่ได้รับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นลานหญ้า เนิน หลุมทราย บ่อนำ้า หรือสิ่งกีดขวางต่างๆ 
 และต้องมีหลุมกอล์ฟ เพื่อ วัตถุประสงค์สำาหรับกีฬากอล์ฟ โดยปกติจะมีอาคารส่วนกลางในสนามกอล์ฟ
 เพื่อเป็นที่ตั้งสำานักงานบริหารและให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ  ทั้งนี้ สนามกอล์ฟอาจเป็นส่วนหนึ่ง
 ของโครงการจัดสรร ที่ดิน บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงแรม รีสอร์ท หรือสิ่งปลูกสร้างแบบอื่นๆ  ภายใน
 โครงการเดียวกันหรือไม่อยู่ในโครงการจัดสรรก็ได้
2) ในการจัดเก็บข้อมูล ไม่นับรวม สนามไดร์ฟ
3) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล      
4) YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: กรมสรรพสามิต, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks:   
1) Golf course means land developed with grass areas, low hills, ponds etc - golf holes 
 completed and playable. Usually, there is central club house  and other services for 
 the customers. Golf course may be part of a land development, residential housing project, 
 condominium project, hotels etc.   
2) Driving ranges are excluded.  
3) Showing only the provinces, which data is available.  
4) YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.  
Sources: Excise Department, Real Estate Information Center.  
Compiled By: Real Estate Information Center.

จำานวนและพื้นที่สนามกอล์ฟเปิดให้บริการสะสม ทั่วประเทศ ณ ปี 2563   
Golf Courses and Course Areas Available for Services - Nationwide, Cumulative as of  2020 
  
	 ปีที่เปิดบริการ	 จ�านวนสนาม	 พื้นที่สนามกอล์ฟ	(ไร่)	 	พื้นที่เฉลี่ยต่อสนาม	(ไร่)
	 2559/2016	 260	 118,030	 454

	 2560/2017	 262	 118,710	 453

	 2561/2018	 265	 120,690	 455

	 2562/2019	 269	 123,165	 458

	 2563/2020	 269	 123,165	 458

	 YoY	 0.0%	 0.0%	

 
หมายเหตุ:    
YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562   
ที่มา: กรมสรรพสามิต   
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์   

Remarks:   
YoY refers to %  changed which comparing 2020 with 2019.  
Source: Excise Department.
Compiled By: Real Estate Information Center.

จำานวนสนามกอล์ฟ ทั่วประเทศ แยกตามจำานวนหลุม ณ ปี 2563      
Number of Golf Courses Nationwide, Sorted by Number of Holes, as of 2020

	 ภาค/จังหวัด	 จ�านวน	/	Number	of	Holes
	 Regions/Provinces	 9	หลุม	 18	หลุม		 27	หลุม	 36	หลุม	 63	หลุม	 รวม	 	
	 	 	 9	Holes	 18	Holes		 27	Holes	 36	Holes	 63	Holes	 Total
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	5		 	40		 	6		 	2		 	1		 	54	

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	2		 	12		 	1		 	1		 	-		 	16	

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	-		 	9		 	2		 	1		 	1		 	13	

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	-		 	10		 	1		 	-		 	-		 	11	

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	1		 	8		 	1		 	-		 	-		 	10	

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	1		 	1		 	1		 	-		 	-		 	3	

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	-		 	1	
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จำานวนสนามกอล์ฟ ทั่วประเทศ แยกตามจำานวนหลุม ณ ปี 2563 (ต่อ)     
Number of Golf Courses Nationwide, Sorted by Number of Holes, as of 2020

	 ภาค/จังหวัด	 จ�านวน	/	Number	of	Holes
	 Regions/Provinces	 9	หลุม	 18	หลุม		 27	หลุม	 36	หลุม	 63	หลุม	 รวม	 	
	 	 	 9	Holes	 18	Holes		 27	Holes	 36	Holes	 63	Holes	 Total
	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	12		 	24		 	4		 	1		 	-		 	41	

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	4		 	6		 	1		 	1	 -		 	12	

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	1		 	4		 	1		 	-	 -		 	6	

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	1		 	3		 	1		 	-		 	-	 5	

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	-		 	3		 	-		 	-		 	-		 	3	

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	-		 	1		 	1		 	-		 	-		 	2	

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	-		 	2		 	-		 	-		 	-		 	2	

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	1		 	1		 	-		 	-		 	-		 	2	

	 	 ตาก	(Tak)	 	-		 	2		 	-		 	-		 	-		 	2	

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	2		 	-		 	-		 	-		 	-		 	2	

	 	 แพร	่(Phrae)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	-		 	1	

	 	 น่าน	(Nan)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	-		 	1	

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	-		 	1	

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	-		 	1		 	-		 	-		 	-		 	1	

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	-		 	1		 	-		 	-		 	-		 	1	

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	1		 	11		 	1		 	-		 	-		 	13	

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	-		 	7		 	1		 	-		 	-		 	8	

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	-		 	2		 	-		 	-		 	-		 	2	

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	-		 	2		 	-		 	-		 	-		 	2	

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	-		 	1	

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	6		 	35		 	8		 	2		 	-		 	51	

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	1		 	13		 	7		 	2		 	-		 	23	

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	1		 	7		 	-		 	-		 	-		 	8	

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	2		 	5		 	-		 	-		 	-		 	7	

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	-		 	5		 	1		 	-		 	-		 	6	

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	1		 	2		 	-		 	-		 	-		 	3	

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	1		 	1		 	-		 	-		 	-		 	2	

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	-		 	1		 	-		 	-		 	-		 	1	

	 	 ตราด	(Trat)	 	-		 	1		 	-		 	-		 	-		 	1	

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	29		 	21		 	1		 	-		 	-		 	51	

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	2		 	11		 	1		 	-		 	-		 	14	

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	4		 	4		 	-		 	-		 	-		 	8	

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	3		 	2		 	-		 	-		 	-		 	5	

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	5		 	-		 	-		 	-		 	-		 	5	

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	3		 	-		 	-		 	-		 	-		 	3	

	 	 เลย	(Loei)	 	2		 	-		 	-		 	-		 	-		 	2	

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	-		 	2		 	-		 	-		 	-		 	2	

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	2		 	-		 	-		 	-		 	-		 	2	

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 	1		 	1		 	-		 	-		 	-		 	2	

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	2		 	-		 	-		 	-		 	-		 	2	

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	-		 	1	

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	-		 	1	

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	-		 	1		 	-		 	-		 	-		 	1	

	 	 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	-		 	1	

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	-		 	1	

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	-		 	1	
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	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	3		 	20		 	4		 	2		 	-		 	29	

จำานวนสนามกอล์ฟ ทั่วประเทศ แยกตามจำานวนหลุม ณ ปี 2563 (ต่อ)     
Number of Golf Courses Nationwide, Sorted by Number of Holes, as of 2020

	 ภาค/จังหวัด	 จ�านวน	/	Number	of	Holes
	 Regions/Provinces	 9	หลุม	 18	หลุม		 27	หลุม	 36	หลุม	 63	หลุม	 รวม	 	
	 	 	 9	Holes	 18	Holes		 27	Holes	 36	Holes	 63	Holes	 Total
	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	3		 	20	 	4	 	2	 	-		 	29	

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	2		 	8		 	1		 	1		 	-		 	12	

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	1		 	7		 	-		 	-		 	-		 	8	

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	-		 	1		 	3		 	1		 	-		 	5	

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	-		 	4		 	-		 	-		 	-		 	4	

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	11		 	18		 	1		 	-		 	-		 	30	

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	-		 	7		 	-		 	-		 	-		 	7	

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	2		 	3		 	-		 	-		 	-		 	5	

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	2		 	2		 	-		 	-		 	-		 	4	

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	-		 	2		 	1		 	-		 	-		 	3	

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	-		 	3		 	-		 	-		 	-		 	3	

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	2		 	-		 	-		 	-		 	-		 	2	

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	2		 	-		 	-		 	-		 	-		 	2	

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	-		 	1	

	 	 ตรัง	(Trang)	 	-		 	1		 	-		 	-		 	-		 	1	

	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	-		 	1	

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	-		 	1	

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	67		 	169		 	25		 	7		 	1		 	269	

	 ร้อยละเทียบกับท้ังประเทศ/	%	of	All	Courses	in	Thailand	 25%	 63%	 9%	 3%	 0.4%	 100%

หมายเหตุ:       
ที่มา: กรมสรรพสามิต      
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks:  
Sources: Excise Department, Real Estate Information Center.  
Compiled By: Real Estate Information Center.

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่าทั่วประเทศ แสดงจำานวนแปลง รายป ี     
Lands Transferred by units, Nationwide, By Year      
      

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	52,632		 	46,827		 	48,124		 	46,390		 	40,228		 -13.3%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	17,443		 	15,761		 	16,231		 	15,621		 	11,053		 -29.2%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	8,682		 	9,173		 	9,152		 	8,738		 	9,521		 9.0%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	11,264		 	8,207		 	8,884		 	8,292		 	7,004		 -15.5%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	5,719		 	5,095		 	5,100		 	4,991		 	5,059		 1.4%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	5,676		 	5,004		 	4,678		 	5,169		 	3,998		 -22.7%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	3,848		 	3,587		 	4,079		 	3,579		 	3,593		 0.4%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	95,055		 	97,560		 	99,665		 	104,687		 	98,607		 -5.8%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	20,033		 	19,593		 	20,987		 	21,824		 	19,181		 -12.1%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	10,479		 	10,859		 	11,425		 	11,652		 	11,168		 -4.2%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	7,535		 	7,450		 	7,680		 	8,434		 	8,204		 -2.7%

	 	 ล�าปาง	(Lumpang)	 	7,965		 	7,070		 	7,352		 	8,987		 	7,323		 -18.5%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	7,377		 	8,122		 	7,756		 	7,749		 	7,255		 -6.4%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	7,168		 	6,871		 	7,091		 	6,904		 	6,742		 -2.3%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	4,411		 	5,089		 	4,863		 	5,627		 	5,351		 -4.9%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	5,189		 	5,555		 	5,743		 	5,845		 	4,785		 -18.1%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	3,961		 	3,988		 	4,288		 	4,318		 	4,408		 2.1%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	2,725		 	3,760		 	3,369		 	3,686		 	4,152		 12.6%

	 	 แพร	่(Phrae)	 	4,224		 	3,924		 	4,217		 	4,144		 	3,880		 -6.4%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	2,974		 	3,149		 	3,032		 	3,271		 	3,529		 7.9%
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ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่าทั่วประเทศ แสดงจำานวนแปลง รายป ี (ต่อ)     
Lands Transferred by units, Nationwide, By Year      
      

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 	 น่าน	(Nan)	 	2,625		 	2,940		 	3,173		 	3,053		 	3,206		 5.0%

	 	 ตาก	(Tak)	 	3,010		 	3,260		 	3,089		 	3,115		 	3,114		 -0.0%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	2,843		 	3,388		 	2,849		 	3,050		 	2,899		 -5.0%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	1,832		 	1,968		 	2,020		 	2,268		 	2,690		 18.6%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	704		 	574		 	731		 	760		 	720		 -5.3%

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	26,918		 	26,787		 	25,158		 	25,649		 	26,552		 3.5%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	7,384		 	6,054		 	6,835		 	6,482		 	7,391		 14.0%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	6,535		 	7,185		 	6,083		 	5,686		 	6,175		 8.6%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	6,535		 	6,607		 	5,689		 	6,128		 	5,945		 -3.0%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	2,839		 	2,758		 	3,046		 	3,585		 	3,362		 -6.2%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	2,236		 	2,635		 	2,050		 	2,242		 	2,224		 -0.8%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	1,389		 	1,548		 	1,455		 	1,526		 	1,455		 -4.7%

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	43,449		 	43,443		 	49,431		 	48,848		 	47,530		 -2.7%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri	)	 	12,030		 	10,436		 	13,208		 	12,109		 	10,976		 -9.4%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	9,185		 	9,194		 	10,220		 	9,762		 	9,174		 -6.0%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	4,767		 	5,339		 	5,154		 	5,946		 	7,038		 18.4%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	6,165		 	6,627		 	7,488		 	7,115		 	6,183		 -13.1%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	3,466		 	3,642		 	4,220		 	4,685		 	5,386		 15.0%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	3,901		 	4,004		 	4,591		 	4,801		 	4,279		 -10.9%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	2,504		 	2,524		 	2,792		 	2,660		 	2,596		 -2.4%

	 	 ตราด	(Trat)	 	1,431		 	1,677		 	1,758		 	1,770		 	1,898		 7.2%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	160,498		 	160,369		 	162,806		 	160,297		 	155,858		 -2.8%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	22,700		 	22,776		 	24,182		 	24,398		 	22,366		 -8.3%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	15,160		 	16,069		 	16,211		 	17,080		 	16,159		 -5.4%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	17,700		 	13,453		 	12,133		 	12,605		 	11,811		 -6.3%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	11,344		 	10,272		 	10,931		 	10,671		 	10,395		 -2.6%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	11,375		 	11,247		 	11,317		 	10,485		 	10,328		 -1.5%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	9,231		 	9,949		 	10,451		 	9,273		 	9,689		 4.5%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	8,219		 	8,539		 	9,139		 	9,066		 	8,664		 -4.4%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	8,281		 	8,727		 	7,890		 	7,924		 	8,075		 1.9%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	7,810		 	8,687		 	8,582		 	8,386		 	7,968		 -5.0%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	6,735		 	7,274		 	7,978		 	7,659		 	7,673		 0.2%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	6,256		 	7,534		 	7,153		 	7,137		 	7,463		 4.6%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	6,931		 	7,122		 	7,453		 	7,027		 	7,117		 1.3%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	5,793		 	6,390		 	6,725		 	6,253		 	6,015		 -3.8%

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 	4,770		 	5,329		 	5,279		 	5,126		 	5,593		 9.1%

	 	 เลย	(Loei)	 	4,050		 	4,176		 	4,288		 	4,287		 	4,079		 -4.9%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	3,017		 	3,302		 	3,308		 	3,054		 	3,106		 1.7%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	3,269		 	2,728		 	2,659		 	2,783		 	3,029		 8.8%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	4,382		 	3,444		 	3,636		 	3,447		 	2,951		 -14.4%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 	2,221		 	2,110		 	2,055		 	2,103		 	1,957		 -6.9%

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	1,254		 	1,241		 	1,436		 	1,533		 	1,420		 -7.4%

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	37,098		 	36,563		 	36,427		 	38,368		 	39,502		 3.0%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	8,560		 	8,500		 	8,030		 	9,068		 	9,814		 8.2%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	7,262		 	7,392		 	7,715		 	7,967		 	8,504		 6.7%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	5,665		 	6,576		 	6,273		 	6,120		 	6,966		 13.8%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	8,211		 	7,038		 	7,045		 	8,217		 	6,869		 -16.4%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	5,671		 	5,517		 	5,756		 	5,493		 	5,700		 3.8%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	1,729		 	1,540		 	1,608		 	1,503		 	1,649		 9.7%
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ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่าทั่วประเทศ แสดงจำานวนแปลง รายป ี (ต่อ)     
Lands Transferred by units, Nationwide, By Year      
      

	 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020
	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	73,813		 	73,344		 	77,551		 	77,267		 	79,427		 2.8%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	17,623		 	15,379		 	15,872		 	15,559		 	16,060		 3.2%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	11,235		 	10,792		 	11,905		 	11,589		 	12,181		 5.1%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	8,795		 	8,570		 	9,543		 	8,788		 	8,666		 -1.4%

	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 	4,684		 	4,998		 	5,262		 	6,128		 	6,282		 2.5%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	4,293		 	5,064		 	4,791		 	5,619		 	6,156		 9.6%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	3,159		 	4,033		 	4,130		 	4,158		 	4,938		 18.8%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	4,808		 	4,953		 	4,778		 	4,411		 	4,799		 8.8%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	3,645		 	3,640		 	3,964		 	4,058		 	4,111		 1.3%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	4,144		 	4,137		 	4,293		 	4,380		 	4,103		 -6.3%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	3,710		 	4,246		 	5,025		 	4,265		 	4,071		 -4.5%

	 	 สตูล	(Satun)	 	2,513		 	2,603		 	2,618		 	2,728		 	2,993		 9.7%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	2,025		 	1,924		 	2,007		 	2,062		 	2,324		 12.7%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	2,427		 	2,307		 	2,657		 	2,700		 	1,979		 -26.7%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	752		 	698		 	706		 	822		 	764		 -7.1%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	489,463		 	484,893		 	499,162		 	501,506		 	487,704		 -2.8%

หมายเหตุ:      
1)  เฉพาะเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก      
2)  เฉพาะการจดทะเบียนประเภทขาย ไม่รวมขายฝากและจำานอง      
3)  ข้อมูลกรุงเทพมหานครและปริมณณฑล เป็นข้อมูลประมาณการให้ครบ 100% โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      
4)  ข้อมูลภูมิภาค เป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้รับจากกรมที่ดิน      
5)  YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับ ปี 2562      
ที่มา: กรมที่ดิน      
รวบรวมและประมวลผลโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks:
1) Only Deeds and NS3A.
2)  Only the registration of sales. Not include sales on consignment and mortgage.
3)  Data of Bangkok and vicinities are 100% estimated by Real Estate Information Center.
4)  Data of the provinces are preliminary data. 
5)  YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Source: Department of Land.
Compiled By: Real Estate Information Center.  

   

 ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่าทั่วประเทศ แสดงมูลค่า (ล้านบาท) รายปี     
Value of Transferred lands, Nationwide, By Year
      
	 ภาค/จังหวัด		 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY 
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	227,868		 	145,977		 	292,698		 	289,022		 	166,542		 -42.4%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	103,752		 	60,994		 	170,254		 	168,741		 	75,562		 -55.2%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	38,932		 	21,683		 	45,905		 	40,685		 	32,138		 -21.0%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	26,516		 	20,458		 	27,482		 	26,351		 	18,099		 -31.3%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	17,145		 	15,628		 	14,483		 	14,946		 	15,362		 2.8%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	26,271		 	15,886		 	20,471		 	23,600		 	14,671		 -37.8%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	15,252		 	11,329		 	14,103		 	14,698		 	10,709		 -27.1%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	77,958		 	65,133		 	76,652		 	67,034		 	63,070		 -5.9%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	29,492		 	19,452		 	29,123		 	23,126		 	20,086		 -13.1%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	8,433		 	8,187		 	9,614		 	8,712		 	7,959		 -8.7%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	4,411		 	4,294		 	5,030		 	4,829		 	5,408		 12.0%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	6,327		 	5,695		 	5,350		 	4,233		 	4,037		 -4.6%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	4,482		 	3,826		 	4,021		 	4,327		 	3,784		 -12.5%

	 	 ตาก	(Tak)	 	2,706		 	2,383		 	2,672		 	2,574		 	2,702		 5.0%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	3,869		 	3,867		 	3,539		 	3,089		 	2,621		 -15.2%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	2,645		 	2,974		 	2,572		 	2,713		 	2,230		 -17.8%

	 	 ล�าปาง	(Lumpang)	 	4,497		 	2,543		 	2,810		 	3,118		 	2,221		 -28.8%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	1,739		 	2,307		 	2,293		 	1,517		 	1,951		 28.6%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	1,365		 	1,908		 	1,578		 	1,352		 	1,869		 38.3%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	990		 	1,184		 	1,228		 	1,237		 	1,817		 46.9%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	1,295		 	1,336		 	1,438		 	1,352		 	1,765		 30.5%

Unit: Million Bahtหน่วย: ล้านบาท
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Unit: Million Bahtหน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่าทั่วประเทศ แสดงมูลค่า (ล้านบาท) รายปี (ต่อ)     
Value of Transferred lands, Nationwide, By Year
      
	 ภาค/จังหวัด		 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY 
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	
	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	1,645		 	2,287		 	1,656		 	1,892		 	1,686		 -10.9%

	 	 น่าน	(Nan)	 	1,191		 	1,108		 	1,440		 	1,234		 	1,294		 4.9%

	 	 แพร	่(Phrae)	 	2,265		 	1,457		 	1,691		 	1,330		 	1,269		 -4.6%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	605		 	325		 	596		 	397		 	370		 -6.9%

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	34,788		 	28,980		 	34,572		 	25,916		 	25,693		 -0.9%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	17,096		 	13,108		 	19,994		 	13,352		 	13,539		 1.4%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	9,051		 	7,242		 	7,040		 	5,564		 	5,608		 0.8%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	3,643		 	4,037		 	3,220		 	3,085		 	3,088		 0.1%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	1,545		 	1,449		 	1,619		 	1,682		 	1,573		 -6.5%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	2,533		 	2,132		 	1,846		 	1,383		 	1,174		 -15.1%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	921		 	1,013		 	852		 	850		 	711		 -16.3%

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	85,682		 	76,056		 	126,136		 	105,349		 	79,033		 -25.0%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri	)	 	32,596		 	26,932		 	48,079		 	42,367		 	28,851		 -31.9%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	18,837		 	16,977		 	32,314		 	23,951		 	19,393		 -19.0%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	14,592		 	13,758		 	22,652		 	16,465		 	12,628		 -23.3%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	6,844		 	5,740		 	6,575		 	6,877		 	5,761		 -16.2%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	3,897		 	4,408		 	4,535		 	5,666		 	4,256		 -24.9%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	3,970		 	3,949		 	5,299		 	5,491		 	4,195		 -23.6%

	 	 ตราด	(Trat)	 	1,623		 	1,942		 	3,501		 	1,882		 	1,978		 5.1%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	3,323		 	2,349		 	3,181		 	2,648		 	1,970		 -25.6%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	75,021		 	72,838		 	79,934		 	73,487		 	71,532		 -2.7%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	18,470		 	17,624		 	19,429		 	18,505		 	16,572		 -10.4%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	8,093		 	7,548		 	10,018		 	8,520		 	7,945		 -6.8%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	7,073		 	6,566		 	6,131		 	5,427		 	4,932		 -9.1%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	4,417		 	3,928		 	4,314		 	5,044		 	4,695		 -6.9%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	3,788		 	4,024		 	4,600		 	4,103		 	3,813		 -7.1%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	3,918		 	3,963		 	4,180		 	3,308		 	3,708		 12.1%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	3,472		 	3,352		 	4,269		 	3,587		 	3,509		 -2.2%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	3,493		 	4,237		 	3,398		 	3,101		 	3,407		 9.9%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	3,122		 	3,059		 	3,469		 	3,646		 	3,283		 -9.9%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	2,259		 	2,573		 	2,568		 	2,559		 	2,980		 16.5%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	2,558		 	2,674		 	2,804		 	2,954		 	2,664		 -9.8%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	1,945		 	2,389		 	2,661		 	2,158		 	2,603		 20.6%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	2,198		 	2,141		 	2,525		 	2,199		 	2,389		 8.6%

	 	 เลย	(Loei)	 	2,218		 	2,356		 	2,511		 	2,068		 	1,878		 -9.2%

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 	1,568		 	1,517		 	1,779		 	1,466		 	1,863		 27.0%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	1,875		 	1,379		 	1,869		 	1,632		 	1,485		 -9.0%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	1,564		 	1,074		 	1,158		 	884		 	1,194		 35.1%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	1,385		 	953		 	911		 	846		 	1,099		 30.0%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 	998		 	819		 	718		 	788		 	867		 10.0%

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	606		 	661		 	620		 	691		 	647		 -6.5%

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	45,306		 	37,518		 	40,211		 	34,963		 	30,407		 -13.0%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	14,544		 	8,180		 	7,391		 	6,784		 	7,270		 7.2%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	13,165		 	11,936		 	12,715		 	12,344		 	6,790		 -45.0%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	5,227		 	5,335		 	6,393		 	5,446		 	5,616		 3.1%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	4,531		 	5,147		 	5,324		 	4,528		 	4,534		 0.1%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	5,221		 	5,053		 	6,133		 	3,830		 	4,197		 9.6%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	2,619		 	1,865		 	2,255		 	2,031		 	2,002		 -1.5%
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Unit: Million Bahtหน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่าทั่วประเทศ แสดงมูลค่า (ล้านบาท) รายปี (ต่อ)     
Value of Transferred lands, Nationwide, By Year
      
	 ภาค/จังหวัด		 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY 
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	
	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	67,275		 	56,330		 	76,475		 	70,601		 	64,177		 -9.1%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	10,698		 	8,473		 	12,153		 	13,321		 	12,840		 -3.6%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	9,685		 	7,262		 	15,767		 	16,569		 	10,609		 -36.0%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	14,780		 	10,573		 	13,285		 	10,025		 	10,079		 0.5%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	6,858		 	6,463		 	7,449		 	6,910		 	7,170		 3.8%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	5,148		 	4,909		 	6,992		 	5,002		 	3,504		 -30.0%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	2,958		 	2,820		 	4,155		 	3,018		 	3,159		 4.7%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	1,851		 	1,990		 	1,965		 	1,948		 	3,070		 57.6%

	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 	2,709		 	2,360		 	2,422		 	2,073		 	2,644		 27.6%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	3,009		 	3,075		 	4,343		 	4,667		 	2,631		 -43.6%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	3,582		 	2,659		 	2,323		 	1,786		 	2,292		 28.3%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	1,740		 	2,017		 	1,787		 	1,607		 	1,990		 23.8%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	1,791		 	1,763		 	2,011		 	1,719		 	1,964		 14.3%

	 	 สตูล	(Satun)	 	1,449		 	1,319		 	1,294		 	1,185		 	1,405		 18.6%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	1,016		 	647		 	528		 	770		 	820		 6.4%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	613,898		 	482,832		 	726,678		 	666,372		 	500,453		 -24.9%

หมายเหตุ:      
1)  เฉพาะเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก      
2)  เฉพาะการจดทะเบียนประเภทขาย ไม่รวมขายฝากและจำานอง      
3)  ข้อมูลกรุงเทพมหานครและปริมณณฑล เป็นข้อมูลประมาณการให้ครบ 100% โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      
4)  ข้อมูลภูมิภาค เป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้รับจากกรมที่ดิน      
5)  YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับ ปี 2562      
ที่มา: กรมที่ดิน      
รวบรวมและประมวลผลโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks:
1)  Only Deeds and NS3A.
2)  Only the registration of sales. Not include sales on consignment and mortgage.
3)  Data of Bangkok and vicinities are 100% estimated by Real Estate Information Center.
4)  Data of the provinces are preliminary data.
5)  YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Source: Department of Land. 
Compiled By: Real Estate Information Center.

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงจำานวนราย รายปี
Land and Property Transaction Fees, Showing Number of Transactions - Nationwide, By Year    
    
 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563P YoY 
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020P

	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 289,152		 249,410		 272,012		 269,696	 251,987		 -6.6%

	 	 กรุงเทพมหานคร		(Bangkok	Metropolis)	 142,664		 119,826		 135,664		 128,837		 122,127		 -5.2%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 39,924		 32,112		 36,088		 39,059		 37,858		 -3.1%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 39,780		 35,071		 36,346		 34,522		 32,755		 -5.1%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 37,354		 35,635		 35,656		 38,643		 31,476		 -18.5%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 18,353		 16,182		 16,979		 17,362		 17,228		 -0.8%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 11,077		 10,584		 11,279		 11,273		 10,543		 -6.5%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 152,646		 140,774		 143,268		 146,720		 134,210		 -8.5%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 38,538		 35,775		 38,231		 36,733		 32,131		 -12.5%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 16,683		 15,658		 15,514		 15,868		 14,317		 -9.8%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 13,292		 10,010		 10,909		 12,032		 11,273		 -6.3%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 11,601		 10,058		 10,304		 10,744		 10,023		 -6.7%

	 	 ล�าปาง	(Lumpang)	 11,068		 9,342		 9,487		 10,324		 9,313		 -9.8%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 9,917		 10,134		 9,556		 9,423		 8,820		 -6.4%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 7,471		 7,098		 7,379		 7,693		 6,713		 -12.7%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 6,257		 6,196		 6,151		 6,600		 6,193		 -6.2%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 5,409		 5,080		 5,542		 5,553		 5,456		 -1.7%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 4,742		 5,225		 4,661		 5,380		 5,299		 -1.5%

	 	 แพร	่(Phrae)	 5,401		 4,785		 5,213		 5,147		 4,516		 -12.3%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 4,866		 4,540		 4,323		 4,484		 4,254		 -5.1%
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ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงจำานวนราย รายปี (ต่อ)
Land and Property Transaction Fees, Showing Number of Transactions - Nationwide, By Year    
    
 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563P YoY 
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020P

	 	 ตาก	(Tak)	 4,773		 4,614		 4,553		 4,576		 4,115		 -10.1%
	 	 น่าน	(Nan)	 4,056		 3,987		 4,119		 3,711		 3,825		 3.1%
	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 4,576		 4,634		 3,650		 4,151		 3,858		 -7.1%
	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 2,913		 2,750		 2,664		 3,292		 3,201		 -2.8%
	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 1,083		 888		 1,012		 1,009		 903		 -10.5%
	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 43,547		 41,350		 40,793		 43,149		 41,765		 -3.2%
	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 14,583		 12,756		 13,883		 14,986		 14,322		 -4.4%
	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 11,083		 11,030		 9,992		 9,593		 9,879		 3.0%
	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 8,737		 8,724		 8,107		 8,597		 8,325		 -3.2%
	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 3,825		 3,722		 3,819		 4,403		 4,311		 -2.1%
	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 3,281		 2,937		 2,925		 3,509		 2,976		 -15.2%
	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 2,038		 2,181		 2,067		 2,061		 1,952		 -5.3%
	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 118,750		 114,617		 120,204		 107,276		 108,399		 1.0%
	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri	)	 56,091		 52,162		 53,934		 45,455		 43,699		 -3.9%
	 	 ระยอง	(Rayong)	 22,500		 21,681		 23,996		 21,210		 23,506		 10.8%
	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 11,495		 12,372		 12,885		 11,581		 11,347		 -2.0%
	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 9,758		 10,413		 10,498		 9,713		 10,699		 10.2%
	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 7,092		 6,606		 6,850		 6,487		 6,643		 2.4%
	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 4,677		 4,589		 4,860		 6,521		 6,272		 -3.8%
	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 5,112		 4,456		 4,694		 3,742		 3,755		 0.3%
	 	 ตราด	(Trat)	 2,025		 2,338		 2,487		 2,567		 2,478		 -3.5%
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 236,713		 223,103		 224,854		 215,884		 206,620		 -4.3%
	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 37,102		 36,290		 37,076		 36,148		 34,486		 -4.6%
	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 28,298		 26,370		 25,930		 24,738		 23,911		 -3.3%
	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 17,821		 16,228		 16,896		 17,813		 16,775		 -5.8%
	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 17,799		 16,536		 16,079		 16,305		 14,123		 -13.4%
	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 14,856		 13,336		 13,680		 13,101		 12,750		 -2.7%
	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 13,017		 12,665		 12,862		 11,627		 11,351		 -2.4%
	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 11,679		 11,575		 12,247		 11,266		 10,966		 -2.7%
	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 12,322		 11,414		 11,139		 10,785		 10,403		 -3.5%
	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 11,757		 11,240		 10,681		 9,953		 9,760		 -1.9%
	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 9,828		 9,165		 10,294		 9,725		 9,270		 -4.7%
	 	 สุรินทร์	(Surin)	 9,678		 9,213		 9,658		 9,166		 9,012		 -1.7%
	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 10,123		 9,958		 9,151		 8,638		 8,715		 0.9%
	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 8,773		 8,367		 8,888		 7,780		 7,214		 -7.3%
	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 6,847		 6,480		 6,402		 6,041		 6,385		 5.7%
	 	 เลย	(Loei)	 6,491		 6,017		 5,923		 5,462		 5,309		 -2.8%
	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 5,386		 4,752		 4,975		 4,470		 4,285		 -4.1%
	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 4,724		 4,743		 4,654		 4,132		 3,622		 -12.3%
	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 4,473		 3,489		 3,123		 3,756		 3,520		 -6.3%
	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 3,584		 3,176		 3,105		 2,950		 2,769		 -6.1%
	 	 บึงกาฬ	(Bungkan)	 2,155		 2,089		 2,091		 2,028		 1,994		 -1.7%
	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 62,803		 55,778		 54,242		 57,829		 56,500		 -2.3%
	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 13,684		 12,543		 12,193		 13,064		 13,288		 1.7%
	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 13,689		 11,177		 10,934		 13,368		 11,508		 -13.9%
	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 10,650		 10,168		 10,127		 11,039		 11,106		 0.6%
	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 9,990		 9,810		 9,368		 9,489		 9,818		 3.5%
	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 11,867		 9,766		 9,251		 8,691		 8,554		 -1.6%
	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 2,923		 2,314		 2,369		 2,178		 2,226		 2.2%
	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 136,199		 123,827		 131,217		 124,103		 115,114		 -7.2%
	 	 สงขลา	(Songkhla)	 28,637		 24,948		 25,693		 24,719		 23,105		 -6.5%
	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 18,921		 16,213		 17,904		 16,929		 16,559		 -2.2%
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ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงจำานวนราย รายปี (ต่อ)
Land and Property Transaction Fees, Showing Number of Transactions - Nationwide, By Year    
    
 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563P YoY 
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020P

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 17,417		 15,335		 16,707		 15,711		 13,641		 -13.2%
	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 10,871		 9,239		 11,229		 11,099		 8,021		 -27.7%
	 	 ตรัง	(Trang)	 9,309		 8,528		 7,989		 6,940		 7,683		 10.7%
	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 7,265		 7,739		 8,110		 7,938		 7,433		 -6.4%
	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 7,189		 7,261		 7,525		 7,253		 7,428		 2.4%
	 	 ยะลา	(Yala)	 5,762		 6,077		 6,308		 6,155		 6,757		 9.8%
	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 7,436		 6,750		 7,105		 6,536		 6,033		 -7.7%
	 	 กระบี่	(Krabi)	 7,201		 7,164		 7,552		 6,444		 5,615		 -12.9%
	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 6,352		 5,582		 6,107		 5,702		 5,020		 -12.0%
	 	 สตูล	(Satun)	 5,189		 4,763		 4,519		 4,138		 3,917		 -5.3%
	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 3,224		 2,985		 3,119		 3,213		 2,730		 -15.0%
	 	 ระนอง	(Ranong)	 1,426		 1,243		 1,350		 1,326		 1,172		 -11.6%
	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 1,039,810		 948,859		 986,590		 964,657		 914,595		 -5.2%

หมายเหตุ:      
1) ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจะต้องชำาระตามกฎ
 กระทรวงมหาดไทย  ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขาย ขายฝาก  แลกเปลี่ยน และให้ ไม่รวมจำานอง
2) P หมายถึง ตัวเลขเบื้องต้น
3) YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562      
ที่มา: กรมที่ดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks:
1) Fees are paid for land and real property transactions in accordance with  Ministry of 
 Interior’s regulations, excluding mortgages. 
2) P means preliminary data.  
3) YoY refers to % changed which comparing  2020 with 2019.  
Source: Department of Lands.  
Compiled by: Real Estate Information Center.

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่า (ล้านบาท) รายปี
Land and Property Transaction Fees, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563P YoY 
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020P

	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 8,563.5		 12,462.8		 13,367.3		 11,672.6		 9,036.0		 -22.6%
	 	 กรุงเทพมหานคร		(Bangkok	Metropolis)	 4,871.9		 7,809.4		 8,502.3		 7,472.3		 5,743.6		 -23.1%
	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 1,169.5		 1,506.4		 1,627.7		 1,403.1		 1,055.8		 -24.7%
	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 963.1		 1,290.4		 1,340.5		 1,136.5		 872.2		 -23.3%
	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 876.9		 1,024.9		 1,107.6		 943.5		 812.3		 -13.9%
	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 378.4		 460.4		 424.4		 394.7		 286.8		 -27.3%
	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 303.6		 371.2		 364.8		 322.5		 265.4		 -17.7%
	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 1,409.1		 1,684.8		 1,849.0		 1,624.0		 1,365.8		 -15.9%
	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 572.3		 768.8		 875.2		 677.3		 522.2		 -22.9%
	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 186.3		 200.4		 194.1		 188.3		 158.3		 -15.9%
	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 88.7		 100.7		 100.1		 114.4		 96.2		 -15.9%
	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 87.0		 76.1		 106.7		 102.3		 92.8		 -9.3%
	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 74.6		 87.3		 80.9		 79.4		 72.6		 -8.6%
	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 64.2		 75.6		 79.3		 74.9		 65.1		 -13.1%
	 	 ล�าปาง	(Lumpang)	 67.5		 71.0		 80.2		 74.1		 62.8		 -15.2%
	 	 ตาก	(Tak)	 39.2		 42.9		 54.3		 51.7		 46.7		 -9.7%
	 	 พะเยา	(Phayao)	 42.1		 52.7		 52.1		 47.8		 43.9		 -8.3%
	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 25.2		 28.6		 30.0		 28.2		 29.6		 5.0%
	 	 พิจิตร	(Phichit)	 25.1		 27.9		 33.5		 28.4		 29.5		 3.7%
	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 19.3		 21.1		 22.8		 25.0		 29.4		 17.5%
	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 23.3		 30.7		 31.3		 30.8		 29.2		 -5.3%
	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 25.2		 30.7		 27.7		 32.4		 28.7		 -11.3%
	 	 แพร	่(Phrae)	 34.8		 33.7		 38.0		 33.0		 27.3		 -17.5%
	 	 น่าน	(Nan)	 23.0		 27.3		 30.6		 26.7		 24.6		 -7.7%
	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 11.2		 9.3		 12.0		 9.1		 6.9		 -24.5%
	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 489.5		 569.4		 647.8		 581.4		 451.0		 -22.4%
	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 237.1		 295.5		 362.3		 317.6		 228.6		 -28.0%
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Land and Property Transaction Fees, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563P YoY 
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020P

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 129.3		 132.0		 138.7		 117.7		 94.8		 -19.4%
	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 55.3		 65.9		 72.4		 66.0		 62.2		 -5.8%
	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 29.0		 29.8		 31.5		 34.9		 31.6		 -9.4%
	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 25.3		 26.5		 25.5		 27.7		 20.2		 -27.1%
	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 13.5		 19.7		 17.3		 17.7		 13.7		 -22.6%
	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 1,964.8		 2,554.4		 2,794.2		 2,251.2		 1,722.9		 -23.5%
	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri	)	 1,040.1		 1,442.3		 1,550.9		 1,246.6		 889.1		 -28.7%
	 	 ระยอง	(Rayong)	 386.6		 465.7		 532.6		 409.3		 310.4		 -24.2%
	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 214.2		 274.4		 294.8		 233.8		 194.2		 -16.9%
	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 108.7		 142.1		 153.3		 122.7		 100.9		 -17.8%
	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 76.7		 76.1		 78.8		 79.7		 81.2		 1.9%
	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 76.1		 86.7		 97.1		 81.8		 80.8		 -1.2%
	 	 ตราด	(Trat)	 25.6		 33.3		 39.8		 33.5		 35.2		 5.1%
	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 36.7		 33.7		 46.7		 43.8		 31.1		 -29.0%
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 1,582.3		 1,748.9		 1,889.0		 1,677.6		 1,484.0		 -11.5%
	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 307.4		 387.4		 413.4		 361.2		 312.7		 -13.4%
	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 225.3		 261.9		 289.6		 234.6		 208.2		 -11.2%
	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 182.5		 196.0		 199.7		 177.9		 136.7		 -23.1%
	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 119.6		 137.4		 143.9		 148.7		 126.7		 -14.8%
	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 90.0		 91.1		 101.4		 93.0		 78.3		 -15.8%
	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 78.0		 79.7		 89.9		 80.1		 74.4		 -7.1%
	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 61.9		 70.9		 77.8		 68.9		 66.9		 -3.0%
	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 71.6		 69.9		 78.7		 70.8		 65.2		 -7.9%
	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 64.8		 70.6		 84.6		 73.5		 63.7		 -13.4%
	 	 สุรินทร์	(Surin)	 52.7		 54.3		 60.0		 59.0		 53.8		 -8.7%
	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 45.1		 48.4		 49.7		 42.7		 45.2		 5.8%
	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 43.7		 46.2		 53.2		 48.6		 43.3		 -11.0%
	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 42.4		 41.4		 45.7		 40.9		 38.8		 -5.2%
	 	 เลย	(Loei)	 41.0		 40.5		 42.5		 37.6		 34.4		 -8.5%
	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 29.2		 30.5		 34.4		 31.1		 33.8		 8.6%
	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 45.1		 41.3		 46.1		 35.0		 33.6		 -4.1%
	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 22.4		 17.8		 20.4		 19.1		 19.1		 0.2%
	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 24.4		 26.9		 21.9		 19.1		 17.7		 -7.3%
	 	 บึงกาฬ	(Bungkan)	 18.0		 19.2		 19.2		 18.9		 16.6		 -12.1%
	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 17.2		 17.4		 17.2		 16.8		 14.9		 -11.5%
	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 724.5		 824.0		 744.0		 744.4		 656.5		 -11.8%
	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 223.7		 228.3		 207.9		 256.4		 222.4		 -13.3%
	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 135.5		 144.4		 146.0		 139.1		 126.6		 -9.0%
	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 183.8		 237.5		 179.9		 134.0		 116.2		 -13.3%
	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 78.8		 89.6		 88.7		 94.1		 86.0		 -8.6%
	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 63.8		 82.3		 85.2		 82.3		 69.1		 -16.1%
	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 38.8		 41.9		 36.4		 38.4		 36.2		 -5.9%
	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 1,163.0		 1,304.1		 1,486.7		 1,424.9		 1,059.8		 -25.6%
	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 371.0		 415.4		 508.5		 517.5		 295.3		 -42.9%
	 	 สงขลา	(Songkhla)	 211.0		 226.7		 252.4		 244.0		 199.9		 -18.1%
	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 194.7		 233.5		 244.7		 221.8		 180.4		 -18.6%
	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 114.4		 130.0		 165.0		 143.9		 132.9		 -7.7%
	 	 กระบี่	(Krabi)	 75.9		 80.6		 84.4		 73.1		 62.2		 -14.9%
	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 54.9		 57.8		 63.4		 63.9		 54.4		 -14.9%
	 	 ตรัง	(Trang)	 50.3		 51.7		 50.7		 44.1		 41.8		 -5.1%
	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 42.3		 56.9		 58.6		 57.5		 40.3		 -30.0%
	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 32.9		 36.0		 42.4		 38.4		 34.6		 -9.8%
	 	 ระนอง	(Ranong)	 14.7		 14.2		 15.3		 19.5		 17.0		 -13.1%
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Land and Property Transaction Fees, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563P YoY 
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020P

	 	 ยะลา	(Yala)	 0.3		 0.3		 0.3		 0.4		 0.4		 -3.8%
	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 0.3		 0.3		 0.4		 0.3		 0.4		 5.2%
	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 0.3		 0.3		 0.3		 0.3		 0.3		 2.2%
	 	 สตูล	(Satun)	 0.2		 0.2		 0.2		 0.2		 0.2		 -15.7%
	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 15,896.8		 21,148.3		 22,778.1		 19,976.1		 15,776.0		 -21.0%

หมายเหตุ:      
1) ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจะต้องชำาระตามกฎ
 กระทรวงมหาดไทย  ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขาย ขายฝาก  แลกเปลี่ยน และ ให้ ไม่รวมจำานอง
2) P หมายถึง ตัวเลขเบื้องต้น
3) YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: กรมที่ดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks:
1)   Fees are paid for land and real property transactions in accordance with Ministry of 
 Interior’s regulations, excluding mortgages.
2) P means preliminary data.
3) YoY refers to % changed which comparing  2020 with 2019.
Source: Department of Lands.
Compiled by: Real Estate Information Center.

จำานวนที่อยู่อาศัยทั้งหมด ทั่วประเทศ (Housing Stock) รายปี
Completed and Registered Housing Units - Nationwide (Housing Stock), By Year
     

 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY 
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020

	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	5,318,037		 	5,462,730		 	5,607,934		 	5,756,712		 	5,884,971		 2.2%
	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	2,816,711		 	2,887,274		 	2,959,524		 	3,041,115		 	3,103,483		 2.1%
	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	648,649		 	667,539		 	689,035		 	701,932		 	718,799		 2.4%
	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	634,077		 	655,631		 	675,382		 	693,926		 	711,804		 2.6%
	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	567,974		 	585,814		 	603,834		 	624,930		 	642,474		 2.8%
	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	379,431		 	388,284		 	396,306		 	404,004		 	411,586		 1.9%
	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	271,195		 	278,188		 	283,853		 	290,805		 	296,825		 2.1%
	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	4,616,138		 	4,682,480		 	4,747,159		 	4,814,280		 	4,889,475		 1.6%
	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	768,855		 	785,999		 	802,063		 	817,820		 	835,977		 2.2%
	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	523,164		 	530,975		 	538,852		 	548,617		 	558,825		 1.9%
	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	401,432		 	405,855		 	410,465		 	415,420		 	420,803		 1.3%
	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	343,422		 	348,520		 	353,585		 	358,762		 	364,119		 1.5%
	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	333,303		 	337,644		 	342,787		 	347,266		 	352,300		 1.4%
	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	285,257		 	288,471		 	291,071		 	292,423		 	295,396		 1.0%
	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	265,520		 	268,327		 	271,401		 	274,543		 	278,306		 1.4%
	 	 ตาก	(Tak)	 	208,404		 	212,935		 	216,661		 	220,501		 	224,890		 2.0%
	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	211,524		 	213,584		 	215,587		 	217,841		 	220,160		 1.1%
	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	189,807		 	191,782		 	193,596		 	195,825		 	198,230		 1.2%
	 	 พะเยา	(Phayao)	 	185,971		 	188,120		 	190,142		 	192,755		 	195,004		 1.2%
	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	173,199		 	175,086		 	177,358		 	179,812		 	182,323		 1.4%
	 	 แพร	่(Phrae)	 	173,038		 	174,357		 	175,745		 	177,308		 	179,040		 1.0%
	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	166,035		 	167,559		 	169,007		 	170,691		 	172,565		 1.1%
	 	 น่าน	(Nan)	 	162,237		 	164,440		 	166,378		 	168,476		 	170,708		 1.3%
	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	119,435		 	121,178		 	122,369		 	123,952		 	125,666		 1.4%
	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	105,535		 	107,648		 	110,092		 	112,268		 	115,163		 2.6%
	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	1,150,906		 	1,167,236		 	1,185,689		 	1,204,161		 	1,225,138		 1.7%
	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	311,329		 	316,086		 	322,991		 	329,102		 	336,357		 2.2%
	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	284,810		 	288,416		 	291,987		 	295,486		 	299,338		 1.3%
	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	261,955		 	266,957		 	271,731		 	277,184		 	283,069		 2.1%
  ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	121,201		 	122,391		 	123,644		 	125,029		 	126,673		 1.3%
	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	96,526		 	97,617		 	98,712		 	99,928		 	101,291		 1.4%
	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	75,085		 	75,769		 	76,624		 	77,432		 	78,410		 1.3%
	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	2,497,720		 	2,572,281		 	2,642,859		 	2,714,313		 	2,781,785		 2.5%
	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	949,829		 	985,469		 	1,016,806		 	1,047,473		 	1,070,209		 2.2%
	 	 ระยอง	(Rayong)	 	442,858		 	457,833		 	473,597		 	489,617		 	506,761		 3.5%
	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	281,778		 	289,372		 	297,362		 	305,121		 	313,586		 2.8%
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Completed and Registered Housing Units - Nationwide (Housing Stock), By Year
     

 ภาค/จังหวัด	 2559	 2560	 2561	 2562	 2563	 YoY 
	 Regions/Provinces	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	226,913		 	231,087		 	235,252		 	239,184		 	243,727		 1.9%
	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	197,427		 	203,243		 	208,248		 	214,024		 	220,064		 2.8%
	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	202,220		 	205,435		 	208,813		 	212,786		 	217,621		 2.3%
	 	 ตราด	(Trat)	 	102,355		 	103,887		 	105,231		 	106,685		 	108,270		 1.5%
	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	94,340		 	95,955		 	97,550		 	99,423		 	101,547		 2.1%
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	6,758,478		 	6,864,595		 	6,970,396		 	7,081,608		 	7,208,488		 1.8%
	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	931,923		 	948,964		 	965,320		 	983,771		 	1,004,213		 2.1%
	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	597,845		 	607,824		 	617,585		 	628,656		 	640,781		 1.9%
	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	575,328		 	584,612		 	594,524		 	605,004		 	616,810		 2.0%
	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	494,498		 	503,287		 	511,382		 	519,338		 	528,347		 1.7%
	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	447,688		 	454,926		 	461,821		 	468,483		 	476,118		 1.6%
	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	382,654		 	387,652		 	392,526		 	397,878		 	403,890		 1.5%
	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	380,266		 	383,882		 	388,684		 	394,064		 	400,583		 1.7%
	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	378,625		 	383,507		 	388,587		 	393,356		 	399,090		 1.5%
	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	372,897		 	377,827		 	382,913		 	388,224		 	394,597		 1.6%
	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	359,964		 	366,376		 	372,778		 	379,651		 	387,699		 2.1%
	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	292,328		 	296,981		 	301,441		 	305,844		 	311,145		 1.7%
	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	287,065		 	291,289		 	295,355		 	299,717		 	304,433		 1.6%
	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	217,160		 	220,693		 	223,957		 	227,396		 	231,315		 1.7%
	 	 เลย	(Loei)	 	213,678		 	216,661		 	219,935		 	223,231		 	226,892		 1.6%
	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	167,585		 	170,431		 	172,982		 	175,639		 	178,748		 1.8%
	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 	164,955		 	167,346		 	169,918		 	172,580		 	175,666		 1.8%
	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	143,720		 	145,807		 	147,802		 	149,891		 	152,361		 1.6%
	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	128,846		 	130,937		 	133,062		 	135,143		 	137,871		 2.0%
	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	111,690		 	113,751		 	115,810		 	117,994		 	120,188		 1.9%
	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 	109,763		 	111,842		 	114,014		 	115,748		 	117,741		 1.7%
	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	1,447,737		 	1,472,212		 	1,494,555		 	1,518,664		 	1,546,191		 1.8%
	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	329,267		 	334,841		 	338,800		 	343,345		 	348,371		 1.5%
	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	304,876		 	309,377		 	314,365		 	319,619		 	325,837		 1.9%
	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	292,289		 	295,968		 	299,083		 	302,594		 	306,999		 1.5%
	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	248,179		 	253,645		 	258,882		 	265,229		 	271,890		 2.5%
	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	204,901		 	208,911		 	213,028		 	216,571		 	220,362		 1.8%
	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	68,225		 	69,470		 	70,397		 	71,306		 	72,732		 2.0%
	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	3,444,061		 	3,502,273		 	3,560,402		 	3,624,198		 	3,688,695		 1.8%
	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	549,883		 	557,711		 	565,508		 	573,215		 	581,948		 1.5%
	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	518,284		 	527,506		 	535,010		 	543,879		 	553,597		 1.8%
	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	476,800		 	485,003		 	493,636		 	503,053		 	512,366		 1.9%
	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	242,742		 	247,471		 	254,948		 	266,093		 	272,917		 2.6%
	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	225,033		 	228,773		 	232,257		 	236,156		 	240,248		 1.7%
	 	 ตรัง	(Trang)	 	223,740		 	226,486		 	229,122		 	231,924		 	234,863		 1.3%
	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 	205,539		 	209,159		 	212,873		 	215,728		 	219,403		 1.7%
	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	187,343		 	190,016		 	192,087		 	194,209		 	197,086		 1.5%
	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	181,505		 	185,151		 	188,289		 	191,409		 	195,224		 2.0%
	 	 กระบี่	(Krabi)	 	177,192		 	181,426		 	185,150		 	189,510		 	193,701		 2.2%
	 	 ยะลา	(Yala)	 	158,547		 	161,431		 	164,531		 	167,137		 	170,091		 1.8%
	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	110,325		 	112,272		 	114,388		 	116,485		 	118,609		 1.8%
	 	 สตูล	(Satun)	 	100,199		 	101,646		 	103,019		 	104,281		 	105,903		 1.6%
	 	 ระนอง	(Ranong)	 	86,929		 	88,222		 	89,584		 	91,119		 	92,739		 1.8%
	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	25,233,077		 	25,723,807		 	26,208,994		 	26,713,936		 	27,224,743		 1.9%

หมายเหตุ:      
1) ที่อยู่อาศัยที่มีทะเบียนบ้านทั้งหมด หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง 
 และให้รวมถึง แพ หรือเรือที่จอดเป็นประจำาและใช้อยู่เป็นประจำา หรือสถานที่ หรือยานพาหนะ 
 ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยประจำาด้วย
2) YoY หมายถึง % ขยายตัวเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
ที่มา: ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง      
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks:   
1) All registered housing means buildings constructed for housing purposes including rafts 
 or ships  which are regularly used and stationed at port, or places or vehicles which are 
 common habitations.   
2) YoY refers to % changed which comparing 2020 with 2019.
Sources: Data Processing Center, The Bureau of Registration Administration, Department 
of Provincial Administration.
Compiled by: Real Estate Information Center.
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สู่การบริการให้คำาปรึกษา และพัฒนาองค์ความรู้
ด้านอสังหาริมทรัพย์

เจาะลึกรายพื้นที่ ทุกระดับราคา ครอบคลุมทุกประเภทที่อยู่อาศัย
ผ่านมุมมอง REIC Data Visualization

www.reic.or.th
โทร. 02 645-9677



ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขท่ี 63 ถนนพระราม 9
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Real Estate Information Center (REIC)
Government Housing Bank
18th Floor, Building II, 63 Rama IX Road,
Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand

www.reic.or.th | www.taladnudbaan.com


