
รายงานประจําปี 2556

Real Estate Information Center

Annual Report 2013

Home Sales  

 Housing Starts

Land Allotment Permits

 Building Permits  

 Housing Transfers

 Housing Completions  

 Housing Mortgages

 Housing Price Index



Real Estate
Information
Center

Contents
สารบัญ

002 
REIC Mission
ภารกิจ

004
Message from 
the Chairman
สารประธานกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

006
Message from 
the Executive Chairman
สารประธานกรรมการดำาเนินการ 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

008
Message from 
the Director-General
สารผู้อำานวยการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

010
REIC Board of Directors
คณะกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

012
REIC Executive Board
คณะกรรมการดำาเนินการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

013
Organization Chart
โครงสร้าง
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

014
REIC Background
ความเป็นมา
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

016
REIC Operations
ผลการดำาเนินงาน
ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2547 - 2555

018
REIC Activities
ผลการดำาเนินงาน
ด้านวิชาการ ปี 2556

022
REIC Activities
กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ 
ปี 2556

026
REIC Web Poll 
เว็บโพล
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

030
REIC Operations
ผลการดำาเนินงานปี 2556

032
Real Estate Market 
Situation in 2013
ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปี 2556 และแนวโน้มปี 2557

035
Property Index 2013
ดัชนีอสังหาริมทรัพย์ ปี 2556

059
Laws & Regulations
กฎหมายสำาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับอสังหาริมทรัพย์ 
ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2556

063
Real Estate Statistics
สถิติอสังหาริมทรัพย์





002Annual Report 2013
Real Estate Information Center

•	 TO	BE	A	CENTRAL	DEPOSITORY	THAT	COLLECTS	DATA	

	 ON	REAL	ESTATE	AND	OTHER	PERTINENT	INFORMATION.	

•	 TO	CONDUCT	RESEARCH	AND	ANALYSIS	OF	THE	INFORMATION	

	 OBTAINED	TO	REFLECT	SITUATION	IN	REAL	ESTATE	MARKETPLACE.

•	 TO	DEVELOP	TOOLS	TO	ACCURATELY	AND	RELIABLY	FORECAST	

	 REAL	ESTATE	TRENDS.

•	 TO	PUBLISH	ITS	FINDINGS	AND	DEVELOP	EFFICIENT	CHANNELS	

	 FOR	DISSEMINATION	OF	REAL	ESTATE	INFORMATION.	

•	 TO	DEVELOP	REAL	ESTATE	KNOWLEDGE	BASE	FOR	OVERALL	

	 DEVELOPMENT	OF	THE	REAL	ESTATE	INDUSTRY.

ภารกิจ

•	 รวบรวมและพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	

	 ตลอดจนข้อมูลประกอบด้านอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

•	 สำารวจ	วิจัย	และวิเคราะห์ข้อมูล	เพื่อประเมิน

	 สถานการณ์และแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์

•	 พยากรณ์อุปสงค์	อุปทาน	และราคา

	 อสังหาริมทรัพย์

•	 เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร

	 เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

•	 ให้บริการปรึกษา	และพัฒนาองค์ความรู้

	 ด้านอสังหาริมทรัพย์

REIC  Mission
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ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

ศูนย์กลางข้อมูล
ด้านอสังหาริมทรัพย์
ที่ดีที่สุดของประเทศ
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005รายงานประจําปี 2556 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

	 แม้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะภาคที่อยู่อาศัยจะเผชิญต่อแรงกดดันทางด้านการเมืองซึ่งส่งผล 
ต่อเศรษฐกิจรวมมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงปี	 2556	แต่ยังคงมีการเปิดโครงการใหม่ๆ	ทั้งในเขตกรุงเทพฯ	 
และปริมณฑล	รวมถึงในส่วนภูมิภาคบ้าง

	 เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งกระจายออกไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น	
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้พัฒนาการจัดเก็บ	การรวบรวม	การวิเคราะห์	และการรายงานข้อมูลในเชิงลึก
มากยิ่งขึ้น	โดยครอบคลุมเขตพื้นที่มากยิ่งขึ้น

	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความต่อเนื่องและทันสมัยในแต่ละไตรมาส	 
โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน	 ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย	 และข้อมูลการออก 
ใบอนุญาตจัดสรร	

	 การนำาข้อมูลดิบจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและจากการศึกษา	 หรือจากการสำารวจมาประมวลผล 
เป็นสารสนเทศ	และต่อยอดเป็นบทวิเคราะห์ทางวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ	ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
พัฒนาที่อยู่อาศัยและสถาบันการเงินซึ่งให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นสำาหรับ 
ประกอบการตัดสินใจและการบริหารจัดการ	

	 นอกจากการติดตามสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยทั้งในกรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	และในส่วนภูมิภาคแล้ว	
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ยังมีภารกิจเพิ่มเติมในการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและตลาดที่อยู่อาศัย 
ในต่างประเทศ	 เพื่อนำามาวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวเนื่อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้กำาลังก้าวเข้าสู่เขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

	 การดำาเนินงานและการเผยแพร่ข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้น	 ช่วยให้เกิดความตื่นตัวในการใช้ข้อมูล	 
และช่วยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนงานและนโยบายด้านที่อยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสม	 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จึงยังคงมุ่งที่จะพัฒนาฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของประเทศให้มีคุณภาพ 
ดียิ่งขึ้น	 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ในการสร้างเสถียรภาพ 
ของภาคอสังหาริมทรัพย์และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
ประธานกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Message from 
the Chairman
สารประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

	 กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขึ้น 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	 2547	 โดยได้กำาหนดบทบาทไว้อย่างชัดเจน	 ให้ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์เป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ 
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ไม่เฉพาะแต่ภาคอสังหาริมทรัพย์	 แต่ช่วยสร้างเสถียรภาพโดยรวมให้ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วย	

	 ช่วงเวลาที่ผ่านมา	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้พัฒนาการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ	
ตอบสนองแก่ทุกภาคส่วน	 ทำาให้หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ	 ตระหนักร่วมถึงความสำาคัญและความจำาเป็น 
ของการมีฐานข้อมูลกลางสำาหรับการกำาหนดนโยบาย	ขณะที่ผู้ประกอบการภาคเอกชน	สถาบันการศึกษา	
และสือ่มวลชน	ตา่งใหค้วามสำาคญัและใหค้วามเชือ่ถอืขอ้มลูซึง่จดัทำาและเผยแพรศ่นูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย	์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	อย่างกว้างขวาง

	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มีส่วนสนับสนุนการประกอบธุรกิจของธนาคาร	 ผลงานของศูนย์ข้อมูล
อสงัหารมิทรพัย	์นอกจากจะสรา้งชือ่เสยีงทีด่ใีหธ้นาคารแลว้	ยงัเสมอืนเปน็งานภาคสงัคมทีส่รา้งคณุประโยชน์
ให้ประเทศชาติและเศรษฐกิจ	 ทำาให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคสามารถนำาข้อมูลที่ถูกต้องทันเหตุการณ์ 
ใช้ในการตัดสินใจ

	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงมีนโยบายสนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
อย่างต่อเนื่อง	 และขอแสดงความยินดีในพัฒนาการของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ตามลำาดับ	 ธนาคาร 
พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของประเทศ	และให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศในระยะยาวสืบไป

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส
ประธานกรรมการดำาเนินการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Message from the 
Executive Chairman
สารประธานกรรมการดำาเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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009รายงานประจําปี 2556 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

	 ตลาดอสังหาริมทรัพย์เผชิญสภาวะที่ท้าทายตลอดปี	 2556	ปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเมืองตลอดจน 
เหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ	 ก่อให้เกิดความไร้เสถียรภาพและลดความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงต่อเนื่องตั้งแต่ 
ปลายป	ี2556	ถึงต้นปี	2557	

	 อย่างไรก็ตาม	สถานการณ์ได้คลี่คลายลงตามลำาดับและโอกาสทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้กลับคืนมา 
อีกรอบหนึ่ง	 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เริ่มมีการพิจารณา
วางแผนงานรองรับปัจจัยในอนาคต

	 ราคาที่ดินในกรุงเทพฯ	 -	 ปริมณฑล	และพื้นที่เศรษฐกิจของอำาเภอเมืองในหลายจังหวัดหลักทั่วประเทศ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงอีก	ภายหลังจากมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเกิดความชัดเจนในการลงทุนโครงการ
สาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานในหลายพืน้ทีข่องประเทศ	นอกจากนี	้คณะผูบ้รหิารภาครฐัยงัเรง่รดัการกอ่สรา้งโครงการ
ขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	ให้บรรลุเป้าหมายก่อนหรือตามกรอบเวลาที่วางไว้	

	 ความเจริญทางเศรษฐกิจที่แผ่กระจายออกไปสู่ชุมชนในภูมิภาคและการเดินทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น
ทำาใหก้ารพฒันาตลาดทีอ่ยูอ่าศยัในจงัหวดัตา่งๆ	เปน็ไปอยา่งรวดเรว็	อยา่งไรกต็าม	ผูป้ระกอบการตอ้งระมดัระวงั 
ไมใ่หก้ารพฒันาดงักลา่วขดัแยง้ตอ่วถิชีวีติความเปน็อยูข่องคนทอ้งถิน่		เชน่		การออกแบบกอ่สรา้งตอ้งใหส้อดคลอ้ง
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในชุมชน	และรักษาสมดุลของธรรมชาติไม่ให้เกิดมลพิษในรูปแบบต่างๆ

	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมนำาเสนอข้อมูล	 นำาเสนอความเห็นเชิงวิชาการ	 
และออกบทวิเคราะห์	เพื่อเป็นการชี้แนะและเตือนผู้ประกอบการและผู้บริโภค	ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ตอบรับ 
ด้วยดีและมีการปรับแผนงานตามความเหมาะสม	ทำาให้ตลาดที่อยู่อาศัยมีเสถียรภาพ

	 ผมขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ	ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ	นักวิชาการสถาบัน
ต่างๆ	พี่น้องในแวดวงสื่อสารมวลชนด้านอสังหาริมทรัพย์	ตลอดจนผู้ติดตามรายการสัมมนาและรายการโทรทัศน์
และวิทยุ	 ซึ่งผมมีโอกาสได้แสดงผลงานและวิสัยทัศน์ด้านอสังหาริมทรัพย์	 ที่ได้กรุณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 
และให้กำาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่		

	 ขอขอบคุณคณะกรรมการและพนักงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ที่ได้เป็นแรงใจสนับสนุนและ
ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่	 เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สามารถผลิตผลงานคุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อวงการ
อสังหาริมทรัพย์อย่างสมำ่าเสมอ

นายสัมมา คีตสิน
ผู้อำานวยการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Message from 
the Director-General
สารผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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REIC  Board of  Directors
คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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3. นายนริศ ชัยสูตร
	 อธิบดีกรมธนารักษ์
	 Mr.	Naris	Chaiyasoot	
	 Director-General,	
	 Treasury	Department	

2. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
	 ผู้อำานวยการ
	 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
	 Mr.	Krisada	Chinavicharana
	 General,	
	 Fiscal	Policy	Office	

1. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
	 ประธานกรรมการ
	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์์
	 Mr.	Wisudhi	Srisuphan	
	 Chairman	of	the	Board,	REIC

11. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
	 รองผู้ว่าการ
	 ด้านเสถียรภาพการเงิน	
	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
	 Mrs.	Pongpen	Ruengvirayudh
	 Deputy	Governor	-	Monetary	
	 Stability	Bank	of	Thailand	

10. นายสัญญา ชีนิมิตร
	 รองปลัดกรุงเทพมหานคร
	 Mr.	Sanya	Chenimit	 	
	 Deputy	Permanent	Secretary,	
	 Bangkok	Metro	Administration	

9. นายปรเมธี วิมลศิริ
	 รองเลขาธิการคณะกรรมการ
	 พัฒนาการเศรษฐกิจ
	 และสังคมแห่งชาติ	
	 Mr.	Porametee	Vimolsiri	
	 Deputy	Secretary-General,	
	 NESDB

8. นายโชคชัย เดชอมรธัญ
	 รองอธิบดีกรมส่งเสริม
	 การปกครองท้องถิ่น
	 Mr.	Chockchai	Dejamornthan	
	 Deputy	Director-General,	
	 Dept	of	Local	Administration
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7. นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์
	 ผู้อำานวยการ
	 สำานักงานสถิติแห่งชาต	ิ
	 Mr.	Viboondhat	Sudhantanakit
	 Director-General,	
	 National	Statistical	Office	

6. นายมณฑล สุดประเสริฐ
	 อธิบดีกรมโยธาธิการ
	 และผังเมือง
	 Mr.	Monton	Sudprasert	
	 Director-General,	
	 Dept	of	Public	Works	
	 and	Town	&	Country	Planning	

5. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
	 อธิบดีกรมบังคับคดี
	 Miss	Ruenvadee	Suwanmongkol
	 Director-General,	
	 Legal	Execution	Department

4. นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล
	 อธิบดีกรมที่ดิน	
	 Mr.	Siripong	Hantragul	
	 Director-General,	
	 Department	of	Lands	

15. นางอังคณา ไชยมนัส
	 กรรมการและเลขานุการ
	 กรรมการผู้จัดการ
	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
	 Ms.	Angkana	Chaimanat
	 REIC	Director
	 &	Board	Secretary,	
	 President,	Government	
	 Housing	Bank

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

13. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต
	 นายกสมาคมอาคารชุดไทย
	 Mr.	Prasert	Taedullayasatit
	 President	
	 Thai	Condominium	Association

12. นายอธิป พีชานนท์
 นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 
	 Mr.	Atip	Bijanonda	
	 President	
	 Housing	Business	Association	
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REIC Executive Board
คณะกรรมการดำาเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

7. นายสัมมา คีตสิน
	 กรรมการดำาเนินการ
	 และเลขานุการ
	 ผู้อำานวยการ
	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	
	 Mr.	Samma	Kitsin
	 REIC	Executive	Director	
	 &	Secretary,	
	 Director-General,	
	 Real	Estate	Information	Center

6. นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
 นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
	 Mr.	Pornarit	Chounchaisit
	 President	
	 Thai	Real	Estate	Association	

5. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต
	 นายกสมาคมอาคารชุดไทย
	 Mr.	Prasert	Taedullayasatit
	 President	
	 Thai	Condominium	Association

4. นายอธิป พีชานนท์
	 นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	
	 Mr.	Atip	Bijanonda	
	 President
		 Housing	Business	Association	

3. นายกฤษฎา อุทยานิน 
 Mr.	Kritsda	Udyanin
 

2. นายวิกิต ขจรณรงค์วณิช
	 รองกรรมการผู้จัดการ		 	
	 กลุ่มงานการเงินและบัญช	ี											
	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
	 Mr.	Vikit	Kachonnarongvanich
	 Senior	Executive	Vice	President,	
	 Finance	and	Accounting	
	 Business	Unit

1. นางอังคณา ไชยมนัส
	 ประธานกรรมการดำาเนินการ
	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
	 กรรมการผู้จัดการ
	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
	 Ms.	Angkana	Chaimanat
	 REIC	Executive	Chairman,
	 President,	Government	
	 Housing	Bank
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ผู้ช่วยผู้อำานวยการ (ด้านปฏิบัติการ)
Deputy Director (Operations)

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ (ด้านบริหาร)
Deputy Director (Management)

คณะกรรมการ ธอส.
GHB Board of Directors

คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
REIC Board of Directors

ผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์*
REIC Director-General

คณะกรรมการดำาเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
REIC Executive Board

Organization Chart
โครงสร้างศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
Planning and Budgeting Department

ฝ่ายสถิติและประมวลผลข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
Statistics and Data Processing Department

ฝ่ายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Market Research Department

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล
Public Relations

and Information Services Department

ฝ่ายเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
Information Technology Department

หมายเหตุ:	 *	ผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ตำาแหน่งเทียบเท่ารองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Note:	 *	The	position	of	REIC	Director-General	is	of	the	same	rank	as	GHB’s	Senior	Executive	Vice	President	(SEVP).
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	 วิกฤตการณ์เศรษฐกิจปี	 2540	 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง 
ตอ่ภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย	์บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ำานวน
มากต้องปิดกิจการไปพร้อมกับการปิดตัวของสถาบันการเงิน	
	 หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนมีความเห็นพ้อง 
กันว่า	 หากประเทศไทยมีระบบข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และข้อมูล 
ทีอ่ยูอ่าศยัครอบคลมุเพยีงพอ	จะชว่ยบรรเทาความรนุแรงของวกิฤต
เศรษฐกิจได้	 จึงเสนอให้รัฐบาลพัฒนาระบบข้อมูลที่อยู่อาศัยและ
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่เปน็แหลง่ขอ้มลูกลางระดบัชาติ	และเพือ่ใหเ้ปน็ 
เครือ่งมอืสำาคญัในการวางนโยบายปอ้งกนัวกิฤตเศรษฐกจิในอนาคต
 กระทรวงการคลังจึงมีนโยบายให้จัดตั้ งศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ	 (National	 Real	 Estate	 Information	
Center)	 ทั้งนี้	 ธนาคารโลก	 (World	 Bank)	 ได้ทำาการศึกษา
และนำาเสนอรายงานต่อกระทรวงการคลัง	 เห็นควรให้ธนาคาร
อาคารสงเคราะหเ์ปน็แกนกลางในการดำาเนนิการจดัตัง้ศนูยข์อ้มลู
อสังหาริมทรัพย์แห่งชาต	ิ
	 กระทรวงการคลงัจงึไดม้อบหมายใหธ้นาคารอาคารสงเคราะห	์ 
ดำาเนนิการเพือ่เตรยีมการจดัตัง้ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยแ์หง่ชาต	ิ 
โดยมคีณุวสิทุธิ	์ศรสีพุรรณ	ซึง่ดำารงตำาแหนง่ประธานคณะกรรมการ 
ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นขณะนัน้	เปน็ผูร้เิริม่ดำาเนนิโครงการ	ดงันี	้
 15 สงิหาคม 2543 คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห	์
ได้แต่งตั้งคณะผู้ศึกษา	 โดยมี	 ผศ.อัศวิน	พิชญโยธิน	 กรรมการ
ธนาคาร	เป็นผู้รับดูแลโครงการ	
 19 กมุภาพนัธ ์2545	ธนาคารอาคารสงเคราะห	์และ	Urban	
Redevelopment	Authority	(URA)	ของสิงคโปร์	ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจ	 (MOU)	 เพื่อการช่วยเหลือทางเทคนิคแก่โครงการ 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	

 14 พฤศจิกายน 2546	กลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	
ดร.สมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์	 เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 
และจัดทำาตัวชี้วัดด้านที่อยู่อาศัย	
 17 มถินุายน 2547	คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห	์
มีมติให้จัดตั้ง	 “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์”	 เป็นหน่วยงานอิสระ 
ในสังกัดธนาคารอาคารสงเคราะห์	พร้อมกันนั้นกระทรวงการคลัง
ได้นำาเสนอแผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 เสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรี	เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดตั้ง
 25 สงิหาคม 2547	เปดิดำาเนนิการ		“ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย”์	
อย่างเป็นทางการ	ณ	ที่ตั้งสำานักงานชั้น	 18	 อาคาร	 2	 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์	สำานักงานใหญ่
 30 สิงหาคม 2547	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง	ดร.สมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	ลงนามแต่งตั้ง 
คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 	 โดยมีคุณวิสุทธิ์ 	
ศรีสุพรรณ	เป็นประธานกรรมการ	
	 ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยม์พีฒันาการตอ่เนือ่งมาเปน็ลำาดบั	 
จนเป็นท่ีรู้จักและยอมรับมากข้ึน	จากหน่วยงานภาครัฐ	ผู้ประกอบการ 
ภาคเอกชน	สถาบันการศึกษา	ประชาชน	และสื่อมวลชน	ทั้งนี้	 
มีหน่วยงานภาครัฐนำาข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
ไปใชอ้า้งองิและประกอบการจดัทำาแผนนโยบาย	หรอืการนำาเสนอ 
ของหน่วยงาน	 เช่น	 กระทรวงการคลัง	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 
สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ	นอกจากนี	้ภาคเอกชน 
ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 ทั้งประเภท
บริษัทจดทะเบียน	 บริษัทรายกลางและรายย่อย	 ก็ได้นำาข้อมูล 
ดงักลา่วไปใชป้ระโยชนใ์นการกำาหนดแผนธรุกจิเปน็ประจำาเชน่กนั

REIC  Background
ความเป็นมา ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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	 The	economic	crisis	that	officially	started	in	1997	
prompted	policy-planners	in	Thailand	to	find	long-term	
solutions	to	future	sustainable	growth.	The	crash	of	1997	
which	saw	local	real	estate	sector	collapsed	still	reminds	
us	of	the	woefully	inadequate	property	sector	demand	
and	supply	information	during	that	time.	
	 Faced	with	enormous	amount	of	non-performing	
loans	which	 later	 turned	 into	 non-performing	assets,	
the	Thai	government	realized	the	need	to	immediately	
develop	a	national	 real	estate	 information	center	 that	
would	 act	 as	 a	 repository	 of	 all	 relevant	 real	 estate	
information	 and	 statistical	 indicators	 that	 would	 be	 
used	to	plan	and	guard	against	the	recurrence	of	future	
real	estate-induced	economic	crisis.		
	 The	Ministry	of	Finance	(MOF)	developed	a	policy	
to	 establish	National	Real	 Estate	 Information	Center	
(NREIC),	 based	 on	 the	 results	 of	 a	 feasibility	 study	
conducted	by	the	MOF	with	the	assistance	of	the	World	
Bank.	
	 The	Thai	Cabinet	approved	the	establishment	of	
the	Real	 Estate	 Information	Center	 in	 2004,	with	 the	
Government	Housing	Bank	playing	 a	 key	 role	 in	 its	 
initial	 operations.	REIC	was	 officially	 established	by	
a	 Thai	 cabinet	 resolution	 on	 August	 17,	 2004	 and	
commenced	its	operations	on	August	25,	2004	as	part	
of	GHB	and	supervised	by	its	own	Board	of	Directors.

	 Since	then,	REIC	has	been	providing	information	
benefiting	macro-economic	policy	planning.	REIC	has	
a	role	to	provide	information	that	will	allow	the	private	
sector	 to	 effectively	 plan	 their	 operations.	 As	well,	
consumers	will	 be	 able	 to	 use	REIC	 information	 to	
determine	housing	and	housing-finance	needs.
	 REIC	requires	and	receives	high-level	cooperation	
from	 various	 public	 and	 private	 sector	 agencies.	 
Besides	the	Government	Housing	Bank,	REIC	currently	
works	 closely	with	 top	 officials	 and	academics	 from	
the	Bank	of	 Thailand,	National	 Economic	and	Social	
Development	 Board,	 National	 Statistical	 Office,	
Department	 of	 City	 Planning,	 Land	 Department,	
Department	 of	 Public	Works	 &	 Town	 and	Country	
Planning,	 Bangkok	Metropolitan	Administration,	 the	
National	 Housing	 Authority,	 etc.	 We	 are	 working	
continuously	with	these	agencies	to	design	an	efficient	
information	 system	 that	 is	 easily	 accessible	 and	
operates	with	the	minimum	amount	of	duplication.		
	 REIC	 has	 developed	 a	 comprehensive	 and	
effective	 real	estate	database	 infrastructure.	Through	
the	 construction	 of	 a	wide	 variety	 of	 indices,	 REIC	 
has	created	a	 framework	 that	will	 allow	 the	both	 the	
private	and	public	sector	to	more	easily	and	accurately	
forecast	the	real	estate	industry’s	demand	and	supply	
and	other	relevant	factors.
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รวบรวมและพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ครบทั้ง	7	ประเภท	คือ	ที่อยู่อาศัย	
อาคารสำานักงาน	ศูนย์การค้า	โรงแรม-รีสอร์ต	นิคมอุตสาหกรรม	สนามกอล์ฟ	และที่ดินเปล่า	
ร่วมกับผู้ประกอบการโครงการที่อยู่อาศัย	กำาหนดกรอบความร่วมมือ	จัดทำาข้อมูล	
Housing	Starts	และ	Home	Sales	
ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย	จัดทำาดัชนีราคาที่อยู่อาศัย	หรือ	Housing	Price	Index
ร่วมกับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	ดำาเนินโครงการจัดทำาแบบจำาลอง
เพื่อคาดการณ์แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยของประเทศไทย

2547

2549

2552

2554

พัฒนาระบบคลังข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	หรือ	Data	Warehouse	เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลในอดีต	
วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป	
จัดทำาบทวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์รายเดือนและรายไตรมาส	เพื่อประเมินสถานการณ์
และแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์	
จัดทำารายงานทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย	์ประกอบด้วย	
•	 โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้ดัชนีศักยภาพในการเป็นเจ้าของที่พักอาศัย
	 ในประเทศไทย	(HAI)	
•	 โครงการศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิต	(Lifestyle)	ของคนไทยกับทำาเลที่อยู่อาศัย	
	 ปี	2549	
•	 โครงการศึกษาวิจัยความต้องการที่อยู่อาศัย	จัดทำาแบบจำาลองเพื่อคาดการณ์
	 แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยของไทย	พยากรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร	ปริมณฑล	และ	5	จังหวัดภูมิภาค	

พัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ
กับสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	และสมาคม
อสังหาริมทรัพย์ไทย	จัดทำา	“ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว	
และดัชนีราคาทาวน์เฮาส์”	
จัดฝึกอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์	ผ่านหลักสูตร	
“REIC	Real	Estate	Certification	Program”

เพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชน	
ผ่าน	“อสังหาริมทรัพย์เพื่อประชาชน”	
บน	www.reic.or.th	

จัดทำา	Co-location	โดยใช้บริการ	Co-location	
กับบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)	
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำาหรับ
ข้อมูลบ้านมือสอง
ปรับปรุงดัชนีศักยภาพการเป็นเจ้าของ
ที่อยู่อาศัย	(HAI)	
ปรับปรุงแบบจำาลองความต้องการที่อยู่อาศัย		
โดยดำาเนินการร่วมกับการเคหะแห่งชาติ	

พัฒนาโปรแกรมระบบ	Multiple	Listing	
Service	(MLS)	ของศูนย์ข้อมูลฯ	
จัดทำารายงาน	Research	Report	เพื่อรายงาน
การสำาราจพื้นที่	หรือเพื่อรายงานสถานการณ์
โดยรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์	

REIC Operations
ผลการดำาเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในปี 2547 - 2555

พัฒนาการแสดงตำาแหน่งอสังหาริมทรัพย์
ผ่านแผนที่	Google	Map	
บน	www.clickthaihome.com	
เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์มือสอง	
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2551

2555

2550
ลดระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลให้เผยแพร่ให้รวดเร็วขึ้น	จำานวน	4	รายการ	ได้แก่	ดัชนีราคา
วัสดุก่อสร้าง	ข้อมูลที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง	ข้อมูลที่อยู่อาศัย
สร้างเสร็จจดทะเบียน	ข้อมูลการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	
พัฒนาการให้บริการประมวลผลข้อมูลตามที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการเป็นพิเศษ
(Customized	Reports)	
พัฒนาและเผยแพร่ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน	Home	Construction	Cost	Index	
(HCCI)
พัฒนาและเผยแพร่ดัชนีราคาห้องชุด

เชื่อมโยงระบบข้อมูลกับกรมธนารักษ์	
เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัย	
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	
และห้องชุด	ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูล		
เชื่อมโยงระบบข้อมูลกับกรมที่ดิน	เพื่อรับข้อมูล
จัดสรรที่ดิน	การค้าที่ดิน	ค่าธรรมเนียมการโอน	
โดยผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูล		

2553
รายงานข้อมูลได้ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ทั้ง	7	ประเภท	ได้แก่	
ที่อยู่อาศัย	อาคารสำานักงาน	ศูนย์การค้าและอาคารพาณิชย	์
โรงแรม-รีสอร์ต	นิคมอุตสาหกรรม	สนามกอล์ฟ	และที่ดินเปล่า	
รวมทั้งสิ้น	59	รายการข้อมูล	ผ่าน	Social	Network
ขยายพื้นที่สำารวจให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
ด้านธุรกิจที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยสำาคัญ	ได้แก	่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	
สงขลา	อุบลราชธานี	
จัดทำารายงานการสำารวจตลาดเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์	
อพาร์ตเมนต	์และหอพัก	ในพื้นที่ที่มีความต้องการด้านสินเชื่อ	
จังหวัดปราจีนบุร	ีจังหวัดมหาสารคาม	จังหวัดขอนแก่น

สำารวจภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในนครย่างกุ้ง	(Yangon)	
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	
ร่วมมือกับกรมบังคับคดี	จัดทำา	“ดัชนีราคาบ้านมือสอง”	
โดยใช้ราคาขายทรัพย์บังคับคดี	
จัดพิมพ์	“ทำาเนียบรายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนา
ที่อยู่อาศัย”	เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์กว่า	800	บริษัท	
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	
ศึกษาผลกระทบจากอุทกภัยต่อภาค
ที่อยู่อาศัย	เพื่อนำาเสนอผลการศึกษา
ต่อกระทรวงการคลัง	

ร่วมกับสำานักงานสถิติแห่งชาติ	ส่งเสริมให้เกิดการใช้ระบบ
บันทึกข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างอาคารซึ่งพัฒนาโดยศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์	ในสำานักงานสถิติจังหวัด	
ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ในระบบสารสนเทศที่ดิน	ร่วมกับกรมที่ดินเพื่อใช้ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ในระบบสารสนเทศที่ดิน	
จัดทำารายงานวิจัยอุปสงค์และอุปทานด้านที่อยู่อาศัย
ของชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต	
จัดทำารายงานวิจัยพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัย
ประเภทอาคารชุดในกรุงเทพมหานคร	-	ปริมณฑล	

รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	-	ปริมณฑล	และส่วนภูมิภาค	
11	จังหวัดยุทธศาสตร	์ได้แก	่กรุงเทพมหานคร	นนทบุรี	ปทุมธานี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	
นครปฐม	พระนครศรีอยุธยา	นครนายก	เชียงใหม	่ลำาพูน	ชลบุรี	ระยอง	ฉะเชิงเทรา	
นครราชสีมา	ขอนแก่น	ภูเก็ต	และสงขลา	
ดำาเนินโครงการศึกษาและประยุกต์ใช้ดัชนีศักยภาพในการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยในประเทศ	
พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากหน่วยงานท้องถิ่น	ร่วมกับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
จัดกิจกรรม	“มหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ”	จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาฐานข้อมูล
ธุรกิจบ้านมือสอง	 2548
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REIC Activities
ผลการดำาเนินงานด้านวิชาการ ปี 2556

	 การดำาเนนิงานดา้นวชิาการของศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย์	เปน็กจิกรรมตอบสนองภารกจิหลกัดา้นการเผยแพรแ่ละใหบ้รกิารขอ้มลู
ข่าวสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	 และพัฒนาองค์ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์	 รวมถึงเป็นกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่มีความสำาคัญ 
อย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร	 โดยในปี	 2556	 ช่วงครึ่งปีแรกเป็นการจัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ผลสำารวจโครงการที่อยู่อาศัย 
ซึ่งเป็นการรายงานผลการสำารวจโครงการที่อยู่อาศัยซึ่งยังคงเปิดขายในปี	 2556	นอกจากนี้ในช่วงไตรมาสสุดท้าย	มีการสัมมนาวิชาการ
ประจำาปี	และจัดสัมมนาเผยแพร่ผลสำารวจโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	โดยมีกำาหนดการจัดสัมมนา	ดังนี้		

วันที่	5	มีนาคม	2556	
จัดสัมมนา “วิเคราะห์สถานการณ์
ตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดเชียงใหม”่	 
ณ	โรงแรมเซ็นทารา	
ดวงตะวัน	เชียงใหม่

วันที่	13	มีนาคม	2556	
จัดสัมมนา	“วิเคราะห์สถานการณ์
ตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดภูเก็ต	-	สงขลา”	
ณ	โรงแรม	S31	ถนนสุขุมวิท	31	กรุงเทพฯ	
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วันที่	28	มีนาคม	2556	
สัมมนา	“วิเคราะห์สถานการณ์
ตลาดที่อยู่อาศัย	นครราชสีมา	
ขอนแก่น	อุบลราชธานี”	
ณ	โรงแรมสีมาธาน	ี
จังหวัดนครราชสีมา

วันที่	19	มีนาคม	2556	
จัดสัมมนา	“วิเคราะห์สถานการณ์
ตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดชายทะเล	
(ชลบุร	ี-	ระยอง	และหัวหิน	-	ชะอำา	-	ปราณบุรี)”	
ณ	โรงแรม	S31	ถนนสุขุมวิท	31	กรุงเทพฯ

วันที่	8	พฤษภาคม	2556	
สัมมนา	“วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย	กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล”	
ณ	โรงแรมพูลแมน	คิง	เพาเวอร์	กรุงเทพฯ		



	 นอกจากนี	้ยังได้รับเกียรติจาก	บมจ.	 เสนาดีเวลลอปเม้นท ์
ให้ผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เป็นวิทยากรหลัก 
บรรยายในงานสัมมนาเรื่อง	 “รวยด้วยบ้าน”	 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่
16	 พฤศจิกายน	 2556	ณ	 ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน 
อินทรวิชัย	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ศู น ย์ ข้ อ มู ล อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ 	 โ ด ย
นายสัมมา	 คีตสิน	 ผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์	 ยังได้รับเกียรติจากสมาคม
อสังหาริมทรัพย์ไทย	 สมาคมอาคารชุดไทย 
และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเชิญร่วมเป็น 
วิทยากรในงานสัมมนาประจำาปีของ	 3	 สมาคม 
โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่	 18	 กุมภาพันธ์	
2556	ณ	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัล
ลาดพร้าว

สำาหรับการจัดสัมมนาวิชาการประจำาปี	2556	
กำาหนดจัดขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่อง
“นโยบายการคลังและการลงทุนภาครัฐ	
ผลต่อการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ”	
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่	22	ตุลาคม	2556	
ณ	โรงแรมพูลแมน	คิง	เพาเวอร์	กรุงเทพฯ	
โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาเป็นจำานวนมาก	

สัมมนาประจำาปีของ
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย	
สมาคมอาคารชุดไทย	
และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

สัมมนาเรื่อง
“รวยด้วยบ้าน”
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	 ในปี	 2556	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้จัดทำาเป็น 
หลกัสตูรอบรมความรูร้ะยะสัน้	3	วนั	โดยใชช้ือ่	REIC	Real	Estate	
Certification	 Program	ซึ่งในปี	 2556	 จัดอบรมจำานวน	 3	 รุ่น
ต่อเนื่องจากปี	 2555	 ซึ่งดำาเนินการจัดฝึกอบรมไปแล้ว	 3	 รุ่น	
ประกอบด้วย

	 •	 รุ่นที่	4	หลักสูตร	“การเงินสำาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”	
	 	 กำาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่	2	-	4	เมษายน	2556	
	 	 ณ	โรงแรม	S31	สุขุมวิท
	 •	 รุ่นที่	5	หลักสูตร	“ผังเมืองและกฎหมาย
	 	 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”	
	 	 กำาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่	25	-	27	มิถุนายน	2556	
	 	 ณ	โรงแรม	Siam	@	Siam	Design	Hotel	&	Spa
	 •	 รุ่นที่	6	หลักสูตร “การเงินสำาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”	
	 	 กำาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่	26	-	28	พฤศจิกายน	2556	
	 	 ณ	โรงแรมฮอลิเดย์อินน์	สุขุมวิท	22	

	 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมไปแล้วมากกว่า	200	ท่าน

รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 6

รุ่นที่ 5

โครงการ 
REIC	Real	Estate
Certification	Program
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	 ตลอดปี	 2556	 กิจกรรมต่างๆ	 ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ยังคงให้ความสำาคัญกับการสร้างความร่วมมืออันดีกับหน่วยงาน 
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคสถาบันการศึกษา	ตลอดรวมถึงหน่วยงานจากต่างประเทศ	นอกจากนี้ยังให้ความสำาคัญกับกิจกรรมเผยแพร่
และให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	 ผ่านสื่อมวลชน	และการเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบูรณาการ 
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ประกอบด้วยการเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับคุณอังคณา	ปิลันธน์โอวาท	 ไชยมนัส	 เนื่องในโอกาสรับตำาแหน่ง	
กรรมการผู้จัดการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	คนใหม่	ณ	ห้องรับรอง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2556	รวมถึงเข้าพบ
เพื่อแสดงความยินดีกับท่านอธิบดีกรมที่ดิน	คุณพินิจ	หาญพานิชย์	และร่วมหารือกับผู้บริหารกรมที่ดินถึงกรอบการดำาเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงการขอใช้ข้อมูลที่ดิน	เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2556	

	 การเผยแพรแ่ละใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย	์ถอืเปน็อกีหนึง่กจิกรรมทีศ่นูยข์อ้มลูฯ	ใหค้วามสำาคญัเนือ่งจากเปน็
หนึง่ในภารกจิหลกั	โดยในป	ี2556	นายสมัมา	คตีสนิ	ผูอ้ำานวยการศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย์		นอกจากจะใหส้มัภาษณแ์ละเขยีนบทความ
เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	และยังได้ให้สัมภาษณ์แก่รายการข่าวเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	ประกอบด้วยช่วงข่าวเศรษฐกิจ	ทางสถานี
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	9	อ.ส.ม.ท.	ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ	“จอโลกเศรษฐกิจ”	ทางไทยทีวีสีช่อง	3	

การเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับคุณอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส 
เนื่องในโอกาสรับตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คนใหม่

การเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับอธิบดี
กรมที่ดิน คุณพินิจ หาญพานิชย์ และร่วมหารือ
กับผู้บริหารกรมที่ดินถึงกรอบการดำาเนินงาน
ตามบันทึกข้อตกลงการขอใช้ข้อมูลที่ดิน 

REIC Activities
กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ ปี 2556
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	 รวมถึงรายการข่าวเศรษฐกิจ	ทางสถานีโทรทัศน์วิทยุกองทัพบก	ช่อง	 5	 ให้สัมภาษณ์ทีมข่าวเศรษฐกิจ	 สถานีโทรทัศน์	 TNN	24 
ให้สัมภาษณ์ในรายการ	 FACT	 FILE	ออกอากาศช่องกรุงเทพธุรกิจ	 TV	 ให้สัมภาษณ์ในรายการ	Property	Guide	ทางสถานีโทรทัศน์	 
TNN	24	และให้สัมภาษณ์แก่ทีมข่าวเศรษฐกิจ	ไทยรัฐ	ทีวี		
	 การร่วมออกบูทให้คำาปรึกษาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์ข้อมูลฯ	 ให้ความสำาคัญ	 โดยงาน	 “มหกรรม	 ธอส.
60	ปี	 มีบ้าน	มีสุข”	 ซึ่งจัดขึ้น	ณ	ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 เมื่อวันที่	 27	กันยายน	2556	 เป็นกิจกรรมที่ศูนย์ข้อมูลฯ
ได้นำาเสนอผลงานด้านการสำารวจโครงการที่อยู่อาศัย	ผ่าน	6	ทำาเลเด่นประเภทโครงการอาคารชุด	และ	6	ทำาเลเด่น	ด้านโครงการจัดสรร 
มีผู้ให้ความสนใจสืบค้นข้อมูลเป็นจำานวนมาก	
	 นอกจากนี้ศูนย์ข้อมูลฯ	 ได้ร่วมออกบูทในงานมหกรรมการเงิน	 2013	ณ	 อาคารชาเลนเจอร์	 เมืองทองธานี	 โดยให้คำาแนะนำา
ด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้เข้าชมงาน	ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว	จัดขึ้นเมื่อวันที่	9	พฤษภาคม	2556	

ให้สัมภาษณ์ทีมสื่อมวลชนข่าวเศรษฐกิจ

งาน “มหกรรม ธอส. 

60 ปี มีบ้าน มีสุข”
งาน “มหกรรมการเงิน 2013”

REIC Activities



งาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 28” 

งาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 29” 

งาน “อภิมหกรรมบ้าน-คอนโด และสินเชื่อแห่งปี”

	 สำาหรับงานแสดงสินค้าด้านอสังหาริมทรัพย์	 ศูนย์ข้อมูลฯ	 ร่วมออกบูทให้คำาแนะนำาด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ชมงาน	 ในงาน 
อภิมหกรรมบ้าน-คอนโด	 และสินเชื่อแห่งปี	ณ	 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่	 22	 สิงหาคม	 2556	
รวมถึงงาน	 “มหกรรมบ้านและคอนโด	 ครั้งที่	 28”	 จัดขึ้นระหว่างวันที่	 9	 -	 12	 พฤษภาคม	 2556	 และครั้งที่	 29	 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่	 14	 -	 17	พฤศจิกายน	 2556	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 ศูนย์ข้อมูลฯ	 ร่วมออกบูทและดำาเนินการสำารวจความต้องการ 
ซื้อที่อยู่อาศัยในงานด้วย
 นอกจากกิจกรรมเผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ยังให้ความสำาคัญ
กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน	 โดยจัดโครงการอบรมสื่อมวลชนกับการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 เมื่อเดือนตุลาคม	2556	
ณ	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 และเข้าร่วมงานกีฬา	 RE	 Friendly	 Cup	 กีฬากระชับมิตรระหว่างกลุ่มสื่อมวลชนกับผู้ประกอบการ	
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ณ	การกีฬาแห่งประเทศไทย	(กกท.)	หัวหมาก	เมื่อเดือนพฤศจิกายน	2556
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งาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 29” 
โครงการอบรมสื่อมวลชนกับการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

งานกีฬา RE Friendly Cup

RE FRIENDLY CUP
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REIC Web Poll  
คำาถาม :  ราคาที่อยู่อาศัยในขณะนี้ เป็นอย่างไร (How are house prices at the moment?)
จำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 256 ท่าน (Total Vote: 256)

ประจำาวันที่ 1 - 15 มกราคม 2556 (For the Period: 1 - 15 January 2013)

ตำ่ากว่าความสามารถในการซื้อมาก 
(Much lower than affordability)

ตำ่ากว่าความสามารถในการซื้อไม่มาก
(Not much lower than affordability)

พอดีกับความสามารถในการซื้อ
(About the same as affordability)

สูงกว่าความสามารถในการซื้อไม่มาก
(Not much higher than affordability)

สูงกว่าความสามารถในการซื้อมาก 
(Much higher than affordability)

36% 38% 23% 2% 1%

47%

17%

14%

5%

3%

3%

11%

REIC Web Poll  
คำาถาม :  หากมีรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ท่านอยากมีบ้านในจังหวัดใด 
 (Which province(s) would you prefer to have a residence, if there is a high-speed train service?)
จำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 228 ท่าน (Total Vote: 228)

ประจำาวันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 (For the Period: 16 - 28 February 2013)

REIC Web Poll  
คำาถาม :  ท่านคิดอย่างไรกับตลาดคอนโดมิเนียมในขณะนี้ 
 (What is your assessment of the condominium market now?)
จำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 277 ท่าน (Total Vote: 277)

ประจำาวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2556 (For the Period: 1 - 15 March 2013)

ไม่เพียงพอกับความต้องการ (Not enough supply)

พอดีกับความต้องการ (Just about bright)

เกินความต้องการบ้าง (A bit oversupply)

เกินความต้องการมาก (A lot oversupply)

ใกล้จะเกิดฟองสบู่ (Near “bubbles” level)
48% 19%13%10% 10%

เชียงใหม่ (Chiang Mai) 

ภูเก็ต - หาดใหญ่ (Phuket - Hat Yai)

นครราชสีมา - ขอนแก่น (Nakhon Ratchasima - Khon Kaen)

อุดรธานี - หนองคาย (Udon Thani - Nong Khai)

อุบลราชธานี - มุกดาหาร (Ubon Ratchathani - Mukdahan)

กาญจนบุรี (Kanchanaburi)

ที่อื่น (Other provinces)

REIC Web Poll
เว็บโพลศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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ตำ่ากว่าความสามารถในการซื้อมาก 
(Much lower than affordability)

ตำ่ากว่าความสามารถในการซื้อไม่มาก
(Not much lower than affordability)

พอดีกับความสามารถในการซื้อ
(About the same as affordability)

สูงกว่าความสามารถในการซื้อไม่มาก
(Not much higher than affordability)

สูงกว่าความสามารถในการซื้อมาก 
(Much higher than affordability)

REIC Web Poll  
คำาถาม :  ในรอบ 2 ปีล่าสุด ท่านได้จองหรือทำาสัญญาซื้อห้องชุดก่อนสร้างเสร็จบ้างหรือไม่ 
  (During the last 2 years, have you bought any condominium off-plan (pre-sale)?)
จำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 187 ท่าน (Total Vote: 187)

ประจำาวันที่ 1 - 15 เมษายน 2556 (For the Period: 1 - 15 April 2013)

REIC Web Poll  
คำาถาม :  ท่านเคยซื้อหรือจะซื้อที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดคอนโดมิเนียมหรือไม่ 
  (Have you bought or would you buy a condominium? What for?)
จำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 416 ท่าน (Total Vote: 416)

ประจำาวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2556 (For the Period: 16 - 31 May 2013)

REIC Web Poll  
คำาถาม :  ที่อยู่อาศัยของท่านควรมีระยะทางห่างจากสถานีรถไฟฟาขนส่งมวลชนเท่าไร
 (How far away should your residence be from mass transit station?)
จำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 230 ท่าน (Total Vote: 230)

ประจำาวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2556 (For the Period: 1 - 15 June 2013)

22%

31%

19%

9%

6%

13%

ไม่เกิน 250 เมตร (Within 250 meters) 

251 - 500 เมตร (251 - 500 meters) 

501 เมตร - 1 กิโลเมตร (501 meters - 1 km) 

1.1 - 2 กิโลเมตร (1.1 - 2 kms) 

2.1 - 5 กิโลเมตร (2.1 - 5 kms)

เกินกว่า 5 กิโลเมตร (Over 5 kms)

18%
21%

10%11%
15%

25%

ซื้อเป็นที่อยู่อาศัยจริงเป็นบ้านหลังแรก 
(Buy as first home) 

ซื้อเป็นที่อยู่อาศัยจริงเป็นบ้านหลังที่สองขึ้นไป 
(Buy as second home) 

ซื้อเพื่อลงทุน ขายต่อหลังโอน 
(Buy as investment (resell after transfer)) 

ซื้อเพื่อเก็งกำาไร ขายต่อก่อนโอน 
(Buy as speculation (resell before transfer)) 

ซื้อเพื่อลงทุน ปล่อยเช่าหลังโอน 
(Buy as investment (rent out after transfer)) 

ไม่เคยซื้อหรือไม่คิดจะซื้อ
(Never or would not buy)

80%

14%

5%

0%

1%

ไม่ได้จอง/ซื้อเลย (None) 

จอง/ซื้อ 1 หน่วย (1 unit)

จอง/ซื้อ 2 หน่วย (2 units) 

จอง/ซื้อ 3 หน่วย (3 units)

จอง/ซื้อมากกว่า 3 หน่วย 
(More than 3 units)

REIC Web Poll
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REIC Web Poll  
คำาถาม : จากปจจุบันถึง 5 ปีข้างหน้า ตลาดที่อยู่อาศัยในภูมิภาคจะเติบโตมากที่สุดในภาคใด 
  (From present to 5 years from now, housing market in which region of Thailand will grow the most?)
จำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 351 ท่าน (Total Vote: 351)

ประจำาวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2556 (For the Period: 16 - 31 July 2013)

REIC Web Poll  
คำาถาม :  จังหวัดการค้าชายแดนใดมีศักยภาพในเชิงอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด  
  (Which border province has the most potential for real estate?)
จำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 301 ท่าน (Total Vote: 301)

ประจำาวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2556 (For the Period: 1 - 15 August 2013)

REIC Web Poll  
คำาถาม :  ท่านอยากทราบข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของประเทศใดมากที่สุด
 (Which country’s real estate market would you like to have data on?)
จำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 313 ท่าน (Total Vote: 313)

ประจำาวันที่ 16 - 30 กันยายน 2556 (For the Period: 16 - 30 September 2013)

15%

17%

22%

22%

7%

8%

9%

 ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตก ภาคใต้
 North Northeast  Central Plains  East  West South

กาญจนบุรี (Kanchanaburi)

ตาก (Tak)

สงขลา (Songkhla) 

หนองคาย (Nong Khai) 

อุบลราชธานี 
(Ubon Ratchathani) 

เชียงราย (Chiang Rai)

อื่นๆ (Others)
 

 ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์  เมียนมาร์ เวียดนาม ลาว 
 Philippines  Indonesia  Malaysia  Singapore  Myanmar  Vietnam  Laos

7% 7% 8% 27% 22% 14% 15%

N WNE E S

19% 15% 3%38% 18% 7%

C
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ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

REIC Web Poll  
คำาถาม :  ปจจัยใดมีผลกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัยมากที่สุดในขณะนี้ 
   (What factor affects housing market the most at present?)
จำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 322 ท่าน (Total Vote: 322)

ประจำาวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2556 (For the Period: 16 - 31 October 2013)

REIC Web Poll  
คำาถาม :  กิจกรรมส่งเสริมการขายประเภทใดที่ท่านชอบ 
  (What type of promotion do you prefer?)
จำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 232 ท่าน (Total Vote: 232)

ประจำาวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2556 (For the Period: 1 - 15 November 2013)

REIC Web Poll  
คำาถาม :  ท่านเคยซื้อหรือจะซื้อที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดคอนโดมิเนียมหรือไม่
 (Have you bought or would you buy a condominium? What for?)
จำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 171 ท่าน (Total Vote: 171)

ประจำาวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2556 (For the Period: 1 - 15 December 2013)

23%

15%

6%

5%

15%

36%

10% 11% 8% 7%17% 40%
7%

9% 4% 10%54% 9% 14%

 การเมือง  เศรษฐกิจในประเทศ เศรษฐกิจต่างประเทศ  อุทกภัย  ขาดแคลนแรงงาน  ราคาวัสดุก่อสร้าง  อื่นๆ
 Politics  Domestic Economy  Oversea Economy  Floods  Labor Shortage  Bldg Material Prices  Others

 ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน  ฟรีค่าธรรมเนียม  ผ่อนดาวน์ตำ่า  แถมเฟอร์นิเจอร์ แถมโทรศัพท์มือถือ  อื่นๆ
 Free Transfer Fee  การจดจำานอง Low Down Payment  Free Furniture  Free Mobile Phone Others
  Free Mortgage
  Registration Fee

ซื้อเป็นที่อยู่อาศัยจริงเป็นบ้านหลังแรก 
(Buy as first home) 

ซื้อเป็นที่อยู่อาศัยจริงเป็นบ้านหลังที่สองขึ้นไป 
(Buy as second home) 

ซื้อเพื่อลงทุน ขายต่อหลังโอน 
(Buy as investment (resell after transfer)) 

ซื้อเพื่อเก็งกำาไร ขายต่อก่อนโอน 
(Buy as speculation (resell before transfer)) 

ซื้อเพื่อลงทุน ปล่อยเช่าหลังโอน 
(Buy as investment (rent out after transfer)) 

ไม่เคยซื้อหรือไม่คิดจะซื้อ
(Never or would not buy)
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	 ด้ ว ย วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห ลั ก ใ น ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล 
อสั งหา ริ มทรั พย์ ขึ้ น เป็ นหน่ วยงานกลาง เพื่ อทำ าหน้ าที่  
จัดเก็บข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ	 ที่มีความถูกต้อง	 
เชื่อถือได้ 	 และทันต่อเหตุการณ์	 ส่งผลให้การดำาเนินงาน 
ในปี 	 2556	 เพิ่มความสำาคัญไปที่การพัฒนาฐานข้อมูล 
ใหต้อบสนองผูใ้ชบ้รกิารมากยิง่ขึน้	และยงัคงดำาเนนิภารกจิสำารวจ
โครงการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ	 -	 ปริมณฑล	และจังหวัดหลัก 
ของภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง	
 ผลงานการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
ตลอดจนข้อมูลประกอบด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	 นอกจาก
ผลงานด้านการจัดเก็บและรายงานสถิติข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ครอบคลุม	7	ประเภท	ประกอบด้วยที่อยู่อาศัย	อาคารสำานักงาน	
ศูนย์การค้า	 โรงแรม	 -	 รีสอร์ต	 นิคมอุตสาหกรรม	 สนามกอล์ฟ	
และที่ดินเปล่า	ในปี	2556	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ดำาเนินการ 
พัฒนาฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยให้ตอบสนองความต้องการ 
ของผู้ใช้บริการข้อมูล	 โดยพัฒนาฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้าง
เสร็จจดทะเบียน	 และข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย	 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บต่อเนื่องและผู้ประกอบการในธุรกิจ 
พัฒนาที่อยู่อาศัยให้ความสนใจ	 ให้สามารถรายงานผลข้อมูล 
ที่ อยู่ อาศัยสร้ าง เสร็จจดทะเบียน 	 แยกรายเขต/อำ า เภอ	 
ส่วนข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ 	 จัดทำารายงานสถิติแยกประเภท 
นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา	 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวครอบคลุม 
พื้นที่กรุงเทพฯ	 -	 ปริมณฑล	 สำาหรับในส่วนภูมิภาคอยู่ในช่วง 
การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในโอกาสต่อไป		
	 โดยในปี	2556	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สามารถรายงาน
ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็	รวบรวม	และประมวลผล	เผยแพรผ่า่นชอ่งทางหลกั 
บนเว็บไซต์	www.reic.or.th	และผ่านช่องทางอื่นๆ	ดังนี้	
	 •	 ข้อมูลสถิติด้านที่อยู่อาศัย	
	 	 12	รายการข้อมูล
	 •	 ข้อมูลสถิติด้านอาคารสำานักงาน 
		 	 3	รายการข้อมูล
	 •	 ข้อมูลสถิติด้านศูนย์การค้าและอาคารพาณิชย์	
		 	 3	รายการข้อมูล
	 •	 ข้อมูลสถิติด้านโรงแรม	 -	 รีสอร์ต	
		 	 9	รายการข้อมูล
	 •	 ข้อมูลสถิติด้านนิคมอุตสาหกรรม	
		 	 9	รายการข้อมูล

	 •	 ข้อมูลสถิติด้านสนามกอล์ฟ	
	 	 5	รายการข้อมูล
	 •	 ข้อมูลสถิติด้านที่ดินเปล่า	
	 	 3	รายการข้อมูล
	 •	 ข้อมูลสถิติด้านดัชนีต่างๆ	
	 	 6	หมวดดัชนี
	 •	 ข้อมูลสถิติด้านอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
	 	 9	รายการข้อมูล

 การสำารวจ วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ เป็นอีก
หนึ่งผลงานที่มีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยในปี	 2556	 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม	
จาก	 12	 จังหวัดเป็น	 18	 จังหวัด	ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร	
นนทบุรี 	 ปทุมธานี 	 สมุทรปราการ	 สมุทรสาคร	 นครปฐม	 
เชียงใหม่	 นครราชสีมา	 ขอนแก่น	 ชลบุรี	 ระยอง	ภูเก็ต	 เพชรบุรี	
ประจวบคีรีขันธ์	 สุราษฎร์ธานี	 นครศรีธรรมราช	 ฉะเชิงเทรา	
และกาญจนบุรี 	 โดยการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวนำา เสนอ 
ผ่านงานสัมมนาวิชาการ	 และบทความพิ เศษในวารสาร 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย	์
	 นอกจากนี้	 ในปี	 2556	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จัดทำา	 
REIC	Research	Report	เรือ่ง	ผลสำารวจตลาดทีอ่ยูอ่าศยัและขอ้มลู 
เกี่ยวเนื่องในภาคอีสาน	โดยข้อมูลดังกล่าว	เป็นการสรุปวิเคราะห ์
จากการสำารวจภาคสนามและการพบผู้แทนหอการค้าจังหวัด	 
และผู้ประกอบการในจังหวัดนครพนม	 บึงกาฬ	 สกลนคร	 
กาฬสินธุ์	 มหาสารคาม	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 ยโสธร	 ร้อยเอ็ด	 เลย	 
หนองบัวลำาภู 	 ชัยภูมิ 	 และอุดรธานี 	 ทั้ งนี้ 	 จากผลสำารวจ 
ศูนย์ข้อมูลฯ	 ได้มีการจัดแบ่งเป็นจังหวัดที่มีโครงการที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก	หนาแน่นปานกลาง	และหนาแน่นน้อย	ได้ดังนี้
	 •	 จังหวัดที่มีโครงการที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก	 ได้แก่	 
	 	 ขอนแก่น	นครราชสีมา	อุดรธานี
	 •	 จังหวัดที่มีโครงการที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง	 
	 	 ได้แก่	อุบลราชธานี	มหาสารคาม	
	 •	 จังหวัดที่มีโครงการที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย	 ได้แก่	 
	 	 บุรีรัมย์	 นครพนม	บึงกาฬ	สกลนคร	 กาฬสินธุ์	 สุรินทร์	 
	 	 ร้อยเอ็ด	 ยโสธร	 เลย	 ชัยภูมิ	 หนองบัวลำาภู	 หนองคาย	 
	 	 มุกดาหาร

REIC Operations
ผลการดำาเนินงานปี 2556
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ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

	 โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เผยแพร่ผลการสำารวจ
ดังกล่าว	 ผ่านโครงการอบรมสื่อมวลชนกับการใช้ข้อมูล
อสงัหารมิทรพัย	์ประจำาป	ี2556	ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที	่11	ตลุาคม	2556	
 ก า ร พ ย า ก ร ณ์ อุ ป ส ง ค์  อุ ป ท า น  แ ล ะ ร า ค า
อสังหาริมทรัพย์ ภารกิจหลักที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ดำา เนินการมาอย่างต่อ เนื่ อง 	 โดยในปี 	 2556	 นอกจาก 
การรายงานดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง	ดัชนีราคาค่าก่อสร้าง 
บ้านมาตรฐาน	ดัชนีราคาห้องชุด	ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว	และดัชนี 
ราคาทาวน์เฮาส์	 REIC	 Research	 Report	 โครงการจัดสรร 
เปิดตัวใหม่ 	 และโครงการอาคารชุดเปิดตัวใหม่ 	 ในพื้นที่  
กรุงเทพฯ	 -	 ปริมณฑล	 เป็นผลการดำาเนินงานที่กำาลังได้รับ 
ความสนใจอย่างยิ่งจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ 
เอกชน	 เนื่องจากรายงานดังกล่าวสามารถพยากรณ์จำานวน 
ที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ในแต่ละปีได้อย่างเป็นรูปธรรม		
 การเผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการปรึกษา และพัฒนา 
องค์ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ ภารกิจที่มีความสำาคัญ
อย่างยิ่ง	 โดยปีที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จัดทำา 
รายงานทางวิชาการ	 2	 เรื่อง	ประกอบด้วยการศึกษาภาวะตลาด	
โอกาส	และอุปสรรค	สำาหรับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ในประเทศกลุ่มอาเซียน	และรายงานบทวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ 
ที่อยู่อาศัยสำาหรับประชาชนฐานราก	 ซึ่งรายงานทางวิชาการ 
ดังกล่าวได้นำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 โดยผ่านกระทรวงการคลัง	 
ในฐานะหน่วยงานที่กำากับดูแลศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
	 นอกจากการดำาเนินตามกรอบภารกิจหลักดังกล่าว	 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นอีกส่วนงานหนึ่งที่มีความสำาคัญ 
อย่างยิ่ ง 	 โดยในปีที่ ผ่ านมาศูนย์ข้ อมูลอสั งหาริมทรัพย์  
ดำาเนินการปรับปรุงโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการสำารวจ 
ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ	 -	 ปริมณฑล	 โดยเพิ่มการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูล	 (Data	 Validation)	 โดยอัตโนมัติ 
ก่อนทำาการบันทึก	 และแยกประเภทผู้ประกอบการธุรกิจ
พัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และบริษัท 
นอกตลาดหลักทรัพย์ 	 ปรับปรุงโปรแกรม	 Real 	 Estate	 
Information	Center	-	Government	Housing	Bank	Executive	
Information	 System	 (REIC-GHB	 EIS)	 สำาหรับหน่วยงาน 
ภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถเรียกดูข้อมูลสถิติต่างๆ	 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำาหนดกรอบนโยบายการให้บริการ 
สินเชื่อที่อยู่อาศัย	
	 พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูล	โดยจัดทำาพิกัดที่ตั้งทรัพย์มือสอง
บน	Google	Map	เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์	www.clickthaihome.
com	 ให้สามารถแสดงพิกัดทรัพย์มือสองได้รวม	 9,350	 พิกัด	
ดำาเนินการนำาข้อมูลทรัพย์มือสองเข้าระบบ	MLS	 โดยมีจำานวน
ทรัพย์	ณ	สิ้นป	ี2556	รวมจำานวน	8,829	รายการ	

	 ทั้งนี้	 ในปี	 2556	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ให้บริการ
ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	ประเมินเป็นมูลค่าของข้อมูล
ตามอัตราค่าบริการข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์กำาหนดไว้
ไม่ตำ่ากว่า	6	ล้านบาท

ตัวอย่างหน่วยงานที่รับบริการข้อมูล 

	 •	 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
	 •	 กรมธนารักษ์	
	 •	 กรมสรรพากร
	 •	 ธนาคารแห่งประเทศไทย
	 •	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์		
	 •	 ธนาคารออมสิน
	 •	 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
	 •	 ธนาคารกรุงไทย
	 •	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
	 •	 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
	 	 แห่งประเทศไทย
	 •	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
	 	 และสังคมแห่งชาติ
	 •	 การเคหะแห่งชาติ
	 •	 กรมโยธาธิการและผังเมือง
	 •	 สำานักผังเมือง	กรุงเทพมหานคร
	 •	 สำานักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย	กรุงเทพมหานคร
	 •	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
	 •	 สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

REIC Operations
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จํานวนหนว่ยทีอ่ยูอ่าศยัทีม่กีารโอนกรรมสทิธิ ์ป ี2556
(รวม 182,000 หน่วย) 

มูลค่าที่อยู่อาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ ปี 2556
(รวม 435,600 ล้านบาท)

อาคารชุด 
41%

อาคารพาณิชย์ 
8%

ทาวน์เฮาส์ 
31%

บ้านเดี่ยว 
17%

บ้านแฝด
3%

อาคารชุด 
37%

อาคารพาณิชย์ 
9%

ทาวน์เฮาส์ 
21%

บ้านเดี่ยว 
30%

บ้านแฝด
3%

Real Estate Market 
Situation in 2013
ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2556 และแนวโน้มปี 2557

	 ภาพรวมตลาดทีอ่ยูอ่าศยัในป	ี2556	อยูใ่นสถานะคอ่นขา้งด ี
และมีความเติบโตต่อเนื่องจากปี	 2555	 โดยมีการเปิดขายหน่วย 
ในโครงการใหม่มากขึ้น	 โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งมี
หน่วยเปิดขายใหม่มากเป็นประวัติการณ์ถึง	85,000	หน่วยเฉพาะ
ในพื้นที่กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	
	 มูลค่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ตลอดปีสูงถึง	 534,800	
ลา้นบาท	นบัเปน็ปแีรกทีย่อดสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัปลอ่ยใหมท่ะลหุลกั	
5	แสนล้านบาท	ส่วนยอดสินเชื่อคงค้าง	ณ	สิ้นปี	 2556	 รวมกัน 
ทั่วประเทศมีประมาณ	2.557	ล้านล้านบาท	หรือคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ	21	ของจีดีพี	
	 อยา่งไรกต็าม	ในไตรมาสสดุทา้ยของป	ี2556	ตลาดทีอ่ยูอ่าศยั 
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจ	 ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน	 
และปัจจัยทางการเมือง	 ทำาให้ตลาดชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด
และต่อเนื่องไปถึงไตรมาสแรกของปี	2557
	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 พบว่า	 ในปี	 2556	มีโครงการ
บ้านจัดสรรที่อยู่ในระหว่างการขายในเขตกรุงเทพฯ	 -	ปริมณฑล
ประมาณ	843	 โครงการ	 (นับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขาย
ไม่ตำ่ากว่า	 6	หน่วย)	 โดยมีจำานวนหน่วยตามผังโครงการรวมกัน

ประมาณ	174,800	หน่วย	แต่ในจำานวนนี้ขายได้แล้วประมาณ	
107,900	 หน่วย	 จึงมีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานที่เหลือ 
จากโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ	ดังกล่าวประมาณ	66,900	หน่วย	
คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขายประมาณ	274,200	ล้านบาท	
	 จากหน่วยในผังโครงการทั้งหมด	อยู่ในกรุงเทพฯ	มากที่สุด	
392	 โครงการ	 รวมประมาณ	72,900	หน่วย	 เหลือขายประมาณ	
23,800	 หน่วย	 อยู่ในนนทบุรี	 152	 โครงการ	 รวมประมาณ	 
31,600	หน่วย	เหลือขายประมาณ	13,000	หน่วย	อยู่ในปทุมธานี	
117	 โครงการ	 รวมประมาณ	28,300	หน่วย	 เหลือขายประมาณ	
12,800	หน่วย	อยู่ในสมุทรปราการ	108	โครงการ	รวมประมาณ	
25,800	หนว่ย	เหลือขายประมาณ	9,700	หนว่ย	อยูใ่นสมุทรสาคร	
49	 โครงการ	 รวมประมาณ	11,900	หน่วย	 เหลือขายประมาณ	
5,600	 หน่วย	 และอยู่ในนครปฐม	 25	 โครงการ	 รวมประมาณ	 
4,300	หน่วย	เหลือขายประมาณ	1,900	หน่วย
	 สำาหรับโครงการบ้านจัดสรรนับเฉพาะที่เปิดขายใหม่ในปี	
2556	มีจำานวนรวม	256	 โครงการ	 รวมประมาณ	43,600	หน่วย	 
โดยผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
(Listed	Developers)	มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ	66	
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ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

	 สำ�หรับโครงก�รคอนโดมิเนียม	 จ�กก�รสำ�รวจพบว่� 
มีโครงก�รคอนโดมิเนียมซึ่งอยู่ในระหว่�งก�รข�ยในกรุงเทพฯ-	 
ปริมณฑลประม�ณ	 362	 โครงก�ร	 (นับเฉพ�ะโครงก�รที่มี 
หน่วยเหลือข�ยไม่ตำ่�กว่�	 6	 หน่วย)	 โดยมีจำ�นวนหน่วยต�ม 
ผังโครงก�รรวมกันประม�ณ	 170,200	 หน่วย	 เพิ่มม�กกว่�
ก�รสำ�รวจในงวด	 6	 เดือนก่อนหน้�เกือบ	 30,000	หน่วย	แต่ใน
จำ�นวนนีเ้ปน็หนว่ยเหลอืข�ยหรอืเปน็อปุท�นทีเ่หลอืจ�กโครงก�ร
คอนโดมิเนียมต่�งๆ	 ดังกล่�วประม�ณ	42,900	หน่วย	 คิดเป็น
มูลค�่หน่วยเหลือข�ยประม�ณ	140,900	ล้�นบ�ท	
	 จ�กหน่วยในผังโครงก�รทั้งหมดอยู่ในกรุงเทพฯ	ม�กที่สุด	 
293	โครงก�ร	รวมประม�ณ	132,200	หน่วย	เหลือข�ยประม�ณ	
30,500	 หน่วย	 อยู่ในนนทบุรี 	 28	 โครงก�ร	 รวมประม�ณ	 
19,500	หนว่ย	เหลอืข�ยประม�ณ	5,500	หนว่ย	อยูใ่นสมทุรปร�ก�ร	
27	 โครงก�ร	 รวมประม�ณ	10,800	หน่วย	 เหลือข�ยประม�ณ	
3,300	หนว่ย	อยูใ่นปทมุธ�น	ี9	โครงก�ร	รวมประม�ณ	6,700	หนว่ย	 
เหลือข�ยประม�ณ	3,200	หน่วย	และอยู่ในนครปฐม	5	โครงก�ร	
รวมประม�ณ	1,100	หน่วย	เหลือข�ยประม�ณ	400	หน่วย
	 สำ�หรับโครงก�รคอนโดมิเนียมนับเฉพ�ะที่เปิดข�ยใหม่ 
ในป	ี2556	มจีำ�นวนรวม	204	โครงก�ร	รวมประม�ณ	85,000	หนว่ย	
โดยผู้ประกอบก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	
(Listed	Developers)	 มีส่วนแบ่งก�รตล�ดต�มจำ�นวนหน่วย
ประม�ณร้อยละ	72	(ประม�ณ	98	โครงก�ร	โดยมีหน่วยรวมกัน 
ประม�ณ	 60,900	 หน่วย)	 ดังนั้น	 ปี	 2556	 จึงเป็นปีที่มีหน่วย
คอนโดมิเนียมเปิดข�ยใหม่ม�กที่สุดเป็นประวัติก�รณ์	 สูงกว่� 
ปีใดๆ	 ที่ผ่�นม�	 โดยมีจำ�นวนทั้งสิ้นประม�ณ	 204	 โครงก�ร	 
เทียบกับปี	 2555	 มี	 163	 โครงก�ร	 รวมกันทั้งสิ้นประม�ณ	 
62,600	หน่วย
	 สำ�หรบัพืน้ทีซ่ึง่มหีนว่ยคอนโดมเินยีมเปดิข�ยใหมม่�กทีส่ดุ 
ในปี 	 2556	 ได้แก่ 	 นนทบุรี 	 (ส่วนใหญ่อยู่ ในอำ�เภอเมือง 
และอำ�เภอป�กเกร็ด)	 ประม�ณ	 13,500	 หน่วย	 กรุงเทพฯ	 
ฝั่งธนบุรี	 โดยเฉพ�ะย่�นส่วนต่อขย�ยรถไฟฟ้�	BTS	มีประม�ณ	
12,800	หน่วย	ปทุมธ�นีถือเป็นพื้นที่เกิดใหม่ของคอนโดมิเนียม
ระดบัร�ค�ตำ�่	มเีปดิใหมป่ระม�ณ	11,600	หนว่ย	หว้ยขว�ง	จตจุกัร	
ดินแดง	 รวมกันประม�ณ	8,600	หน่วย	สุขุมวิทตอนปล�ยบวก
สมุทรปร�ก�ร	รวมกันประม�ณ	8,600	หน่วย
	 ในส่วนของก�รโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อ�ศัย	 ในปี	 2556	 
มีก�รโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อ�ศัยประม�ณ	182,000	หน่วย	 ในเขต
กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	5	จังหวัด	(นนทบุรี	ปทุมธ�นี	สมุทรปร�ก�ร	
สมุทรส�คร	นครปฐม)	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 14	 จ�กปีก่อนซึ่งมีทั้งสิ้น
ประม�ณ	159,100	หน่วย	

	 จ�กปริม�ณก�รโอนกรรมสิทธิ์เฉพ�ะที่อยู่อ�ศัย	 จำ�นวน	
182,000	 หน่วยนี้	 แบ่งเป็นห้องชุดม�กที่สุด	 จำ�นวนประม�ณ	
74,900	 หน่วย	 ท�วน์เฮ�ส์จำ�นวน	 55,600	 หน่วย	 บ้�นเดี่ยว 
จำ�นวน	 31,800	 หน่วย	 อ�ค�รพ�ณิชย์จำ�นวน	 14,200	 หน่วย	 
และบ้�นแฝดจำ�นวน	5,500	หน่วย	
	 มูลค่�ก�รโอนที่อยู่อ�ศัยทั้งสิ้น	 435,600	 ล้�นบ�ท	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 21	 จ�กปีก่อน	 ซึ่งมีมูลค่�ก�รโอนประม�ณ	 
359,700	 ล้�นบ�ท	แยกประเภท	 เป็นห้องชุดม�กที่สุด	 คิดเป็น
มูลค่�	 161,300	ล้�นบ�ท	บ้�นเดี่ยวมูลค่�	 131,300	ล้�นบ�ท	 
ท�วน์เฮ�ส์มูลค�่	89,600	ล�้นบ�ท	อ�ค�รพ�ณิชย์มูลค่�	40,500	
ล้�นบ�ท	และบ้�นแฝดมูลค่�	12,900	ล�้นบ�ท		
	 พื้นที่ซึ่งมีจำ�นวนหน่วยก�รโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดใหม่ 
ม�กที่สุดในปี	2556	ได้แก	่เขตพระโขนง	เขตบ�งกะปิ	เขตบ�งซื่อ	
เขตห้วยขว�ง	และอำ�เภอป�กเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	 สำ�หรับพื้นที่
ซึ่งมีจำ�นวนหน่วยก�รโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมือสองม�กที่สุด	 
ได้แก่	 เขตบ�งกะปิ	 เขตพระโขนง  เขตบ�งซื่อ	 อำ�เภอบ�งใหญ่	
จังหวัดนนทบุรี	และอำ�เภอเมืองนนทบุรี	ต�มลำ�ดับ	
	 พืน้ทีซ่ึง่มจีำ�นวนหนว่ยก�รโอนกรรมสทิธิบ์�้นเดีย่วข�ยใหม ่
ม�กที่สุดในปี	 2556	 ได้แก่	 อำ�เภอลำ�ลูกก�	 จังหวัดปทุมธ�นี	 
อำ�เภอบ�งพลี	 จังหวัดสมุทรปร�ก�ร	อำ�เภอบ�งบัวทอง	จังหวัด 
นนทบุรี	 เขตส�ยไหม	 และอำ�เภอป�กเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	 
สำ�หรบัพืน้ทีซ่ึง่มจีำ�นวนหนว่ยก�รโอนกรรมสทิธิบ์้�นเดีย่วมอืสอง
ม�กที่สุด	 ได้แก่	 เขตบ�งกะปิ	 เขตหนองจอก	อำ�เภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธ�นี	 อำ�เภอเมืองสมุทรปร�ก�ร	 และเขตบ�งเขน	 
ต�มลำ�ดับ
          
ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2557

	 ตล�ดที่อยู่อ�ศัย	 ปี	 2557	 ต้องเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้น	
ทั้งในด้�นก�รเปิดโครงก�รใหม่และก�รข�ย	 อีกทั้งจะมีหน่วย
คอนโดมิเนียมที่ผู้ซื้อไม่ประสงค์จะผ่อนด�วน์ต่อหวนกลับม� 
เป็นหน่วยข�ยใหม่จำ�นวนหนึ่ง
	 สถ�บันก�รเงินเพิ่มคว�มเข้มงวดด้�นก�รปล่อยสินเชื่อ 
ทั้งประเภทสินเชื่อโครงก�รและสินเชื่อลูกค้�ร�ยย่อย	 ปัจจัย 
เหล่�นี้ส่งผลให้ตล�ดชะลอตัวลงในครึ่งปีแรกหรือจนกว่�ปัจจัย
ก�รเมืองและเศรษฐกิจจะคลี่คล�ยลง	 ก�รชะลอตัวของตล�ด 
ที่อยู่อ�ศัยนั้น	 ในมุมกลับถือว่�เป็นผลดีต่อภ�พรวมของธุรกิจ	
เนื่องจ�กตล�ดที่อยู่อ�ศัยจะได้มีโอก�สปรับฐ�นให้เกิดดุลยภ�พ
ระหว�่งคว�มตอ้งก�รซือ้กบัปรมิ�ณสนิค�้ทีเ่สนอข�ยออกสูต่ล�ด
จำ�นวนม�กแล้วในช่วงปี	2555	-	2556	
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	 The	 real	 estate	market	 fared	pretty	well	 for	 the	 
most	part	of	2013,	continuing	previous-year	promising	
trend	 for	 growth.	 Developers	 large	 and	 small	 kept	
launching	new	projects,	pouring	new	housing	units	into	
the	market.	 In	 fact,	 the	number	of	new	condominium	
units	launched	in	Bangkok	and	vicinities	in	2013	broke	
all-time	records.	
	 The	amount	of	new	housing	mortgages	provided	
by	all	financial	institutions	combined	reached	534	billion	
baht,	also	a	new	record	and	the	first	time	ever	to	break	
the	500	billion	baht	mark.
	 Total	outstanding	housing	mortgages	were	recorded	
at	2.55	trillion	baht	at	the	end	of	2013,	roughly	equivalent	
to	21	percent	of	the	nation’s	12	trillion	baht	GDP.
	 The	Real	 Estate	 Information	Center	 found	 843	
land-property	projects	being	on	sale	in	Bangkok	plus	 
5	 surrounding	 provinces	 in	 2013.	 The	 number	 of	 
planned	 units	 in	 these	 projects	 totaled	 174,800.	 
Of	 these,	 107,900	 units	 were	 sold,	 leaving	 66,900	
units	as	remaining	supply.	The	value	of	the	remaining	
supply	 for	 landed	housing	properties	was	calculated	 
at	approximately	274	billion	baht.
	 •	 Bangkok	 had	 392	projects	with	 72,900	 units	 
	 	 planned	and	23,800	units	unsold.
	 •	 Nonthaburi	had	152	projects	with	31,600	units	 
	 	 planned	and	13,000	units	unsold.
	 •	 Pathum	Thani	had	117	projects	with	28,300	units	
	 	 planned	and	12,800	units	unsold.
	 •	 Samut	 Prakan	 had	 108	 projects	with	 25,800	 
	 	 units	planned	and	9,700	units	unsold.
	 •	 Samut	Sakhon	had	49	projects	with	11,900	units	
	 	 planned	and	5,600	units	unsold.
	 •	 Nakhon	Pathom	had	25	projects	with	4,300	units	 
	 	 planned	and	1,900	units	unsold.
	 Of	the	843	landed	property	projects	on	sale,	256	
projects	with	planned	43,600	units	were	 launched	 in	
2013.	 Listed	Developers	 commanded	66	percent	 of	 
all	units.
	 At	 the	 same	 time,	 a	 total	 of	 362	 condominium	
projects	were	on	sale	 in	Bangkok	plus	5	surrounding	
provinces	in	2013,	with	a	total	of	170,200	units	planned.	
Remaining	 supply	 of	 42,900	condominium	units	with	
combined	value	of	140.9	billion	baht	was	counted.

	 •	 Bangkok	had	293	projects	with	 132,200	units	 
	 	 planned	and	30,500	units	unsold.
	 •	 Nonthaburi	 had	28	projects	with	 19,500	units	 
	 	 planned	and	5,500	units	unsold.
	 •	 Pathum	Thani	had	9	projects	with	6,700	units	 
	 	 planned	and	3,200	units	unsold.
	 •	 Samut	Prakan	had	27	projects	with	10,800	units	 
	 	 planned	and	3,300	units	unsold.
	 •	 Samut	Sakhon	had	49	projects	with	11,900	units	 
	 	 planned	and	5,600	units	unsold.
	 •	 Nakhon	Pathom	had	5	projects	with	1,100	units	 
	 	 planned	and	400	units	unsold.
	 Of	 the	 362	 condominium	projects	 on	 sale,	 204	
projects	with	planned	85,000	units	were	launched	in	2013.	 
Listed	Developers	commanded	72	percent	of	all	units.
	 Sales	of	housing	units	were	brisk	during	the	first	
half	 of	 2013.	 However,	 the	 populist	 government’s	 
first-car	 policy	 started	 to	 bite	 back	during	 the	 year,	
eroding	consumer	purchasing	power	as	they	have	to	
shoulder	heavy	debts	from	car	purchases.
	 Oversupply	 in	mass-transit-supported	Bangkok	
metropolitan	 area	was	 not	 as	 critical	 as	 the	 same	
problem	in	overbuilt	housing	markets	in	the	provinces,	
where	no	mass-transit	infrastructure	exists.	Most	projects	
in	 the	provinces	were	 launched	during	 2012	 -	 2013	 
and	very	few	have	been	completed	and	transferred.
	 Apart	from	economic	issues,	political	uncertainties	
and	spreading	violence	played	a	big	part	 in	denting	
consumer	confidence	as	well	as	developer	sentiment	
towards	the	year-end.	
 The housing market faced more pressure at the 
beginning of 2014 as the country plunged into chaos. 
Most consumers and developers chose to stay on 
the sideline when it came to transacting in properties.  
It could be viewed as a blessing in disguise, however, 
as the slowdown by developers put a brake on to  
the already hot market with abundance of supply, and 
the speculative market was put to a halt by consumer 
reluctance to buy.
 With the turnaround of events, the remaining 
months of 2014 could still be challenging. Developers 
and consumers must still consider all positives and 
negatives carefully. 
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	 ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์ได้จัดทำ�ดัชนีคว�มเชื่อมั่น 
ของผู้ประกอบก�รธุรกิจพัฒน�ที่อยู่อ�ศัย	 (REIC	 Housing	 
Developers	 Sentiment	 Index	 หรือ	HDSI)	 เป็นร�ยไตรม�ส 
ม�อย�่งตอ่เนือ่ง	เริม่ตัง้แตไ่ตรม�สที	่4	ป	ี2550	โดยสง่แบบสอบถ�ม 
ไปยังผู้ประกอบก�รธุรกิจพัฒน�ที่อยู่อ�ศัยในเขตกรุงเทพฯ	 
และปริมณฑล	ทั้งที่เป็นสม�ชิกของสม�คมอสังห�ริมทรัพย์ไทย	
สม�ชิกของสม�คมธุรกิจบ้�นจัดสรร	 และสม�ชิกของสม�คม
อ�ค�รชดุไทย	รวมทัง้ผูป้ระกอบก�รทีไ่มไ่ดเ้ปน็สม�ชกิของสม�คมใด
	 มีผู้ประกอบก�รธุรกิจพัฒน�ที่อยู่อ�ศัยประม�ณ	160	 ร�ย	
ให้คว�มร่วมมือตอบแบบสอบถ�มเพื่อนำ�ม�คำ�นวณค่�ดัชนี 
เป็นประจำ�ทุกไตรม�ส	 ในจำ�นวนนี้เป็นบริษัทที่จดทะเบียน 
ในตล�ดหลักทรัพย์ประม�ณ	30	 ร�ย	นอกนั้นเป็นบริษัทพัฒน� 
ที่อยู่อ�ศัยที่ไม่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
	 แบบสอบถ�มมี	 2	หมวด	คือ	หมวดคว�มเชื่อมั่นในภ�วะ
ปัจจุบัน	 จำ�นวน	 7	 ข้อ	 และหมวดคว�มค�ดหวังในอน�คต	 
(2	ไตรม�สข้�งหน้�)	อกี	7	ข้อ	โดยใช้แนวคำ�ถ�มเดยีวกนั	สอบถ�ม
คว�มคิดเห็นในด้�นผลประกอบก�รสุทธิ	 ยอดข�ย	 ก�รลงทุน	 
ก�รจ้�งง�น	ต้นทุนก�รประกอบก�ร	 ก�รเปิดโครงก�รใหม่หรือ 
เฟสใหม่	และภ�พรวมธุรกิจพัฒน�ที่อยู่อ�ศัย	
	 มีคำ�ตอบ	 3	 รูปแบบสำ�หรับแต่ละคำ�ถ�ม	 คือ	 “เพิ่มขึ้น”	 
หรือ	“คงเดิม”	หรือ	“ลดลง”

วิธีการค�านวณค่าดัชนี ก�าหนดคะแนนให้ส�าหรับ
การเลือกตอบดังนี้

	 ถ้�เลือกตอบ	 “เพิ่มขึ้น”	 ได้					 1	 คะแนน		
	 	 “คงเดิม”	 ได	้		 0.5	 คะแนน		
	 	 “ลดลง”	 ได	้				 0	 คะแนน		

	 ยกเว้น	 คำ�ถ�มข้อ	 5	 เกี่ยวกับต้นทุน	 ห�กเลือกตอบ	 
“เพิ่มขึ้น”	ได้	0	คะแนน	ห�กตอบ	“คงเดิม”	ได	้0.5	คะแนน	และ
ห�กตอบ	“ลดลง”	ได	้1	คะแนน

	 นำ�คะแนนรวมของข้อ	1	-	6	ม�คำ�นวณเป็นดัชนี	ส่วนข้อ	7	
เป็นค่�ตรวจสอบ	ไม่นำ�ม�คำ�นวณรวมเป็นค่�ดัชนี
	 แบ่งกลุ่มคำ�ตอบของผู้ประกอบก�รออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	 
ผู้ประกอบก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	 และ 
ผู้ประกอบก�รที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย	์
โดยนำ�ผลคะแนนรวมจ�กแบบสอบถ�มของผู ้ประกอบก�ร 
ทั้งสองกลุ่มถ่วงนำ้�หนัก	50	:	50	แล้วจึงคำ�นวณเป็นดัชนีรวม	

ความหมายของค่าดัชน ี

	 คำ�ตอบที่ได้จ�กคำ�ถ�มแต่ละข้อม�คำ�นวณเป็นดัชนีรวม	 
จะได้ค่�ระหว่�ง	0	-	100	คะแนน	โดยมค่ี�กล�ง	เท่�กบั	50	คะแนน

	 โดยในปี	 2554	 ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์ร�ยง�นผล 
ก�รสำ�รวจดัชนีคว�มเช่ือม่ันของผู้ประกอบก�รธุรกิจพัฒน�ท่ีอยู่อ�ศัย	 
มีร�ยละเอียดดังนี้	

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจ
พัฒนาที่อยู่อาศัย ประจ�าไตรมาสที่ 1 ปี 2556 

	 ดัชนีคว�มเชื่อมั่นในภ�วะปัจจุบันมีค่�เท่�กับ	57.8	ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นจ�กไตรม�สที่แล้ว	 (4/2555)	 ซึ่งดัชนีมีค่�เท่�กับ	 56.8	 
และไตรม�สเดียวกันของปีก่อน	 (ไตรม�ส	 1/2555)	 ซึ่งดัชนี 
มีค�่เท่�กับ	54.3	

 ค่าดัชนี ความหมาย

สูงกว่�	50	 คว�มเชื่อมั่นของผู้ประกอบก�รอยู่ในระดับดี

เท่�กับ	50	 คว�มเชื่อมั่นของผู้ประกอบก�รอยู่ในระดับป�นกล�ง

ตำ่�กว่�	50	 คว�มเชื่อมั่นของผู้ประกอบก�รอยู่ในระดับไม่ดี

Housing Developers 
Sentiment Index 
for the Year 2013
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ในปี 2556
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	 ค�่ดชันใีนไตรม�สนีป้รบัเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัไตรม�สทีแ่ลว้	 
แสดงว่�ผู้ประกอบก�รมีคว�มเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพ�ะด้�น 
ยอดข�ย	ก�รลงทนุ	และก�รจ�้งง�น	ทัง้นี	้เหน็ไดว้�่ในไตรม�สแรก 
ปี	 2556	นี้	 ผู้ประกอบก�รทั้งในตล�ดและนอกตล�ดมีก�รเปิด 
โครงก�รใหม่ทั้งสิ้นประม�ณ	39,000	หน่วย	แบ่งเป็นอ�ค�รชุด
ประม�ณ	28,000	หน่วย	บ้�นจัดสรรประม�ณ	11,000	หน่วย	 
ขณะที่ในไตรม�สที่แล้ว	 (Q4/55)	 มีโครงก�รเปิดใหม่ทั้งสิ้น
ประม�ณ	29,000	หน่วย	 แบ่งเป็นอ�ค�รชุดประม�ณ	14,000	
หน่วย	และบ้�นจัดสรรประม�ณ	15,000	หน่วย

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจ
พัฒนาที่อยู่อาศัย ประจ�าไตรมาสที่ 2 ปี 2556

	 ดัชนีคว�มเชื่อมั่นในภ�วะปัจจุบันมีค�่เท่�กับ	54.7	ปรับตัว 
ลดลงจ�กไตรม�สที่แล้ว	 (1/2556)	 ซึ่งดัชนีมีค่�เท่�กับ	 57.8	 
และไตรม�สเดียวกันของปีก่อน	 (ไตรม�ส	2/2555)	 ซึ่งดัชนีมีค่�
เท่�กับ	55.8	
	 ค่�ดัชนีในไตรม�ส	 2/2556	 สูงกว่�	 50.0	 แสดงว่� 
ผู้ประกอบก�รยังมีคว�มเห็นว่�ภ�วะตล�ดยังดีอยู่	 แต่ดัชนีปรับ 
ลดลงเมื่อเทียบกับไตรม�สที่แล้ว	แสดงว่�ผู้ประกอบก�รไม่มั่นใจ 
ม�กเท่�กับเมื่อไตรม�สก่อนหน้�	 โดยในไตรม�ส	 2/2556	 
ผูป้ระกอบก�รมคีว�มกงัวลใจในด�้นยอดข�ย	ก�รลงทนุ	ก�รจ�้งง�น	 
และก�รเปิดโครงก�รใหม่และ/หรือเฟสใหม่	 ซึ่งชะลอลงจ�ก
ไตรม�สแรก	อีกทั้งต้นทุนก�รประกอบก�รเพิ่มขึ้นจ�กร�ค�วัสดุ	
และปัจจัยเศรษฐกิจโดยภ�พรวมที่มีสัญญ�ณชะลอตัว

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจ
พัฒนาที่อยู่อาศัย ประจ�าไตรมาสที่ 3 ปี 2556 

	 ดัชนีคว�มเชื่อมั่นในภ�วะปัจจุบันมีค�่เท่�กับ	52.5	ปรับตัว 
ลดลงจ�กไตรม�สที่แล้ว	 (2/2556)	 ซึ่งดัชนีมีค่�เท่�กับ	 54.7	 
แต่เพิ่มขึ้นจ�กไตรม�สเดียวกันของปีก่อน	 (ไตรม�ส	 3/2555)	 
ซึ่งดัชนีมีค�่เท�่กับ	51.3	
	 ค่�ดัชนีในไตรม�ส	 3/2556	 สูงกว่�	 50.0	 แสดงว่� 
ผู้ประกอบก�รยังมีคว�มเห็นว่�ภ�วะตล�ดยังดีอยู่	 แต่ดัชนีปรับ 
ลดลงเมื่อเทียบกับไตรม�สที่แล้ว	 แสดงว่�ผู้ประกอบก�ร 
ไม่มัน่ใจม�กเท่�กบัเมื่อไตรม�สกอ่นหน้�	โดยในไตรม�ส	3/2556	
ผู้ประกอบก�รมีคว�มกังวลใจในด้�นผลประกอบก�ร	 ยอดข�ย	
ก�รลงทุน	ก�รจ้�งง�น	อีกทั้งต้นทุนก�รประกอบก�รเพิ่มขึ้นจ�ก
ร�ค�วัสดุ	 ปัจจัยเศรษฐกิจโดยภ�พรวมที่มีสัญญ�ณชะลอตัว	 
ก�รเข้�สู่ฤดูฝน	 ทำ�ให้มีคว�มกังวลต่อปัญห�อุทกภัยที่อ�จจะ 
เกิดขึ้น	อีกทั้งผู้บริโภคชะลอก�รตัดสินใจในก�รซื้อที่อยู่อ�ศัย	
 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจ
พัฒนาที่อยู่อาศัย ประจ�าไตรมาสที่ 4 ปี 2556

	 ดัชนีคว�มเชื่อมั่นในภ�วะปัจจุบันมีค่�เท่�กับ	50.5	ปรับตัว 
ลดลงจ�กไตรม�สที่แล้ว	 (3/2556)	 ซึ่งดัชนีมีค่�เท่�กับ	 52.5	 
และลดลงจ�กไตรม�สเดียวกันของปีก่อน	 (ไตรม�ส	 4/2555)	 
ซึ่งดัชนีมีค่�เท่�กับ	56.8	
	 ค่�ดัชนีในไตรม�ส	 4/2556	 สูงกว่�	 50.0	 แสดงว่� 
ผู้ประกอบก�รยังมีคว�มเห็นว่�ภ�วะตล�ดยังดีอยู่	 แต่ดัชนีปรับ 
ลดลงเมื่อเทียบกับไตรม�สที่แล้ว	 และลดลงตำ่�สุดในรอบ	 
8	 ไตรม�ส	 (นับจ�กช่วงวิกฤตนำ้�ท่วมปล�ยปี	 2554)	 แสดงว่� 
ผู้ประกอบก�รมีคว�มมั่นใจลดลง	 โดยมีคว�มกังวลด้�น 
ผลประกอบก�รและยอดข�ย	 กังวลด้�นก�รจ้�งง�นเนื่องจ�ก
ข�ดแคลนแรงง�น	 กังวลด้�นต้นทุนก�รประกอบก�รเพิ่มขึ้น 
จ�กร�ค�วัสดุ	 และชะลอก�รเปิดโครงก�รใหม่และ/หรือเฟสใหม่	 
ในไตรม�ส	 4/2556	 กังวลด้�นปัจจัยเศรษฐกิจโดยภ�พรวม 
และคว�มไม่สงบท�งก�รเมือง
	 ทั้งนี้	 ผู้ประกอบก�รร�ยกล�งและร�ยย่อยซึ่งส่วนใหญ่ 
อยู่นอกตล�ดหลักทรัพย์มีคว�มเชื่อมั่นลดลงม�กและตำ่�สุด 
ในรอบ	 8	 ไตรม�สเช่นเดียวกัน	 แต่ผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่ 
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในตล�ดหลักทรัพย์ยังมีคว�มเชื่อมั่นสูงกว�่

Housing Developers 
Sentiment Index 
for the Year 2013
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	 The	Real	Estate	Information	Center	(REIC)	initiated	
the	survey	on	Housing	Developers	Sentiment	Index	in	
the	fourth	quarter	of	2007,	and	since	then	has	continued	
this	quarterly	task.	The	REIC	conducts	this	survey	by	
sending	 out	 standard	 questionnaires	 to	 residential	
developers	 in	Bangkok	 and	 surrounding	provinces.		
Respondents	may	 or	may	 not	 be	members	 of	 the	
Thai	Real	 Estate	Association,	 the	Housing	Business	
Association	or	the	Thai	Condominium	Association.
	 Approximately	160	housing	developers	regularly	
take	part	in	this	quarterly	survey,	of	which	approximately	
30	listed	companies	on	the	Stock	Exchange	of	Thailand	
also	participate.	The	rest	are	non-listed	developers	of	
all	sizes.
	 The	 survey	questionnaire	 comprises	 two	parts.	
The	Current	 Situation	 Index	 aims	 at	 gauging	 each	
participant’s	confidence	 in	current	quarter	compared	
to	 the	 previous	 quarter.	 The	 Expectations	 Index,	
meanwhile,	is	designed	to	measure	each	participant’s	
future	 expectation,	 comparing	 their	 expectation	 
6	months	forwards	to	the	current	quarter.	
	 Each	section	contains	a	similar	set	of	7	questions,	
asking	developers	about	their	views	on	net	operating	
revenue,	 sales,	 investments,	 employment,	 operating	
costs,	new	project	launches	or	new	phrases	as	well	as	
overall	sentiment	 in	 the	 residential	 real	estate	sector.	
Respondents	rate	their	sentiment	for	each	question	as	
“Higher”,	“Unchanged”	or	“Lower”.	

HDSI Calculation Method
 
	 Each	answer	carries	different	points:
	 “Higher”	 carries	1	point
	 “Unchanged”	 carries	0.5	point
	 “Lower”	 carries	0	point

	 The	 exception	 is	 for	 Question	 5,	 which	 is	 on	
operating	 costs,	 where	 “Higher”	 carries	 0	 point,	
“Unchanged”	 carries	 0.5	 point	 and	 “Lower”	 carries	 
1	point.
	 Points	 obtained	 from	Questions	 1	 -	 6	 are	 then	 
taken	 to	derive	at	 the	HDSI.	Question	7	 is	only	used	
to	cross-check,	and	is	not	included	in	the	calculation.	
	 As	participating	respondents	are	either	SET-listed	
or	non-listed,	each	group	is	given	a	50	:	50	weighting	 
to	arrive	at	the	aggregate	HDSI.					

Interpretation of the Housing Developers 
Sentiment Index

	 The	Index	has	a	range	of	0	-	100	points.	A	point	of	
50	denotes	value	right	in	the	middle.	

 HDSI Description

Above	50			 Positive	confidence	level		

At	50			 Indifferent	confidence	level		

Below	50			 Negative	confidence	level	
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	 ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	 
ร่วมกับสม�คมธุรกิจบ้�นจัดสรรและสม�คมอสังห�ริมทรัพย์
ไทย	 จัดทำ�	 “ดัชนีร�ค�บ้�นเดี่ยวและดัชนีร�ค�ท�วน์เฮ�ส์”	 
ร�ยครึ่ งปี 	 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อใช้ เป็น เครื่ องมือชี้ วัด 
ก�รเปลี่ยนแปลงของร�ค�บ้�นเดี่ยวและท�วน์เฮ�ส์	 และใช้เป็น
เครื่องมือในก�รติดต�มภ�วะร�ค�ตล�ดที่อยู่อ�ศัยในกรุงเทพฯ	
นนทบุรี	 ปทุมธ�นี	 และสมุทรปร�ก�ร	 โดยเริ่มจัดทำ�ครั้งแรก 
ในงวดประจำ�ครึ่งแรก	ปี	2554	และกำ�หนดให้ป	ี2552	เป็นปีฐ�น
	 สำ�หรับครึ่งแรก	ปี	 2556	ดัชนีร�ค�บ้�นเดี่ยวในกรุงเทพฯ	
นนทบุรี	 ปทุมธ�นี	 และสมุทรปร�ก�ร	 มีค่�ดัชนีเท่�กับ	 112.8	 
ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับครึ่งแรก ปี 2555  
แยกร�ยละเอียดเป็น
	 •	 ดัชนีร�ค�บ้�นเดี่ยวในกรุงเทพฯ	มีค่�ดัชนีเท�่กับ	112.0	 
  ปรบัเพิม่ขึน้ ร้อยละ 5.3 เมือ่เทยีบกบัครึง่แรก ปี 2555
	 •	 ดัชนีร�ค�บ้�นเดี่ยวในจังหวัดนนทบุรี	ปทุมธ�นี	
	 	 และสมุทรปร�ก�ร	มีค�่ดัชนีเท�่กับ	113.5	
  ปรบัเพิม่ขึน้ ร้อยละ 5.0 เมือ่เทยีบกบัครึง่แรก ปี 2555
	 ส่วนดัชนีร�ค�ท�วน์เฮ�ส์ในกรุงเทพฯ	นนทบุรี	 ปทุมธ�นี	 
และสมทุรปร�ก�ร	มค่ี�ดชันเีท่�กบั	118.4	ปรบัเพิม่ขึน้ ร้อยละ 5.9  
เมื่อเทียบกับครึ่งแรก ปี 2555	แยกร�ยละเอียดเป็น
	 •	 ดชันรี�ค�ท�วน์เฮ�ส์ในกรงุเทพฯ	มค่ี�ดชันเีท่�กบั	120.8	 
  ปรบัเพิม่ขึน้ ร้อยละ 5.8 เมือ่เทยีบกบัครึง่แรก ปี 2555
	 •	 ดัชนีร�ค�ท�วน์เฮ�ส์ในจังหวัดนนทบุรี	ปทุมธ�นี	
	 	 และสมุทรปร�ก�ร	มีค�่ดัชนีเท�่กับ	116.9	
  ปรบัเพิม่ขึน้ ร้อยละ 5.6 เมือ่เทยีบกบัครึง่แรก ปี 2555
	 สำ�หรับครึ่งหลัง	ปี	 2556	ดัชนีร�ค�บ้�นเดี่ยวในกรุงเทพฯ	
นนทบุรี	 ปทุมธ�นี	 และสมุทรปร�ก�ร	 มีค่�ดัชนีเท่�กับ	 115.1	 
ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555  
แยกร�ยละเอียดเป็น

	 •	 ดัชนีร�ค�บ้�นเดี่ยวในกรุงเทพฯ	มีค่�ดัชนีเท่�กับ	114.1	 
  ปรบัเพิม่ขึน้ ร้อยละ 6.0 เมือ่เทยีบกบัครึง่หลงั ปี 2555
	 •	 ดัชนีร�ค�บ�้นเดี่ยวในจังหวัดนนทบุรี	ปทุมธ�นี	
	 	 และสมุทรปร�ก�ร	มีค่�ดัชนีเท่�กับ	116.0	
  ปรบัเพิม่ขึน้ ร้อยละ 6.2 เมือ่เทยีบกบัครึง่หลงั ปี 2555
	 สำ�หรับครึ่งหลัง	ปี	2556	ดัชนีร�ค�ท�วน์เฮ�ส์ในกรุงเทพฯ	
นนทบุรี	 ปทุมธ�นี	 และสมุทรปร�ก�ร	 มีค่�ดัชนีเท่�กับ	 121.3	 
ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555  
แยกร�ยละเอียดเป็น
	 •	 ดชันรี�ค�ท�วน์เฮ�ส์ในกรงุเทพฯ	มค่ี�ดชันเีท่�กบั	124.5	
  ปรบัเพิม่ขึน้ ร้อยละ 7.5 เมือ่เทยีบกบัครึง่หลงั ปี 2555
	 •	 ดัชนีร�ค�ท�วน์เฮ�ส์ในจังหวัดนนทบุรี	ปทุมธ�นี	
	 	 และสมุทรปร�ก�ร	มีค่�ดัชนีเท่�กับ	119.3	
  ปรบัเพิม่ขึน้ ร้อยละ 6.6 เมือ่เทยีบกบัครึง่หลงั ปี 2555

Detached House 
and Townhouse 
Price Index for 2013
ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวและดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ปี 2556
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ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวและดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

ดัชนีร�ค�บ�้นเดี่ยว

ดัชนีร�ค�ท�วน์เฮ�ส์

กรุงเทพฯ		 99.6	 100.4	 102.0	 2.4%	 102.8	 2.4%	 103.8	 1.8%	 105.0	 2.1%	 107.3	 3.3%	 108.5	 3.4%	 112.8	 5.1%	 115.1	 6.1%
นนทบุร	ีปทุมธ�นี	
และสมุทรปร�ก�ร	
	 •	กรุงเทพฯ	 99.7	 100.3	 101.4	 1.6%	 102.3	 2.1%	 103.0	 1.6%	 104.2	 1.9%	 106.4	 3.3%	 107.7	 3.3%	 112.0	 5.3%	 114.1	 6.0%
	 •	นนทบุรี	ปทุมธ�นี		 99.5	 100.5	 102.6	 3.1%	 103.2	 2.6%	 104.6	 2.0%	 105.6	 2.4%	 108.1	 3.4%	 109.2	 3.4%	 113.5	 5.0%	 116.0	 6.2%
  และสมุทรปร�ก�ร	

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวและดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ เปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงปีต่อปี (∆YoY)

บ้านเดี่ยว

กรุงเทพฯ		 98.1	 101.9	 103.2	 5.2%	 105.9	 3.9%	 106.9	 3.5%	 109.3	 3.2%	 111.9	 4.7%	 113.4	 3.8%	 118.4	 5.9%	 121.3	 6.9%
นนทบุร	ีปทุมธ�นี	
และสมุทรปร�ก�ร	
	 •	กรุงเทพฯ	 97.5	 102.5	 104.0	 6.6%	 107.3	 4.7%	 108.9	 4.7%	 111.1	 3.5%	 114.2	 4.9%	 115.9	 4.3%	 120.8	 5.8%	 124.5	 7.5%
	 •	นนทบุร	ีปทุมธ�นี		 98.5	 101.5	 102.8	 4.4%	 104.9	 3.4%	 105.6	 2.8%	 108.1	 3.1%	 110.4	 4.5%	 111.9	 3.5%	 116.9	 5.9%	 119.3	 6.6%
	 	 และสมุทรปร�ก�ร	

รวบรวมและประมวลผลโดย :	ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

ทาวน์เฮาส์
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	 ศนูย์ข้อมลูอสงัห�รมิทรพัย์	ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	จดัทำ�	
“ดชันรี�ค�ห้องชดุ”	ร�ยครึง่ปี	โดยเริม่จดัทำ�ครัง้แรกในงวดประจำ�
ครึ่งแรก	ปี	2553	ใช้ร�ค�ปี	2552	เป็นปีฐ�น	
	 ในก�รจัดทำ�ดัชนีตั้งแต่งวดครึ่งหลัง	 ปี	 2556	 ศูนย์ข้อมูล
อสังห�ริมทรัพย์ได้ปรับปีฐ�นเป็นปี	 2555	 และสำ�รวจข้อมูล 
เพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพฯ	 นนทบุรี	 และสมุทรปร�ก�ร	 (เดิม 
ทำ�ก�รสำ�รวจเฉพ�ะในกรุงเทพฯ	 เพียงจังหวัดเดียว)	ทั้งนี้เพื่อให้ 
ก�รจัดทำ�ดัชนีร�ค�ห้องชุดเป็นตัวชี้วัดคว�มเคลื่อนไหวของร�ค� 
หอ้งชดุทีอ่ยูร่ะหว�่งก�รข�ย	และสะทอ้นคว�มเปน็จรงิไดใ้กลเ้คยีง
กับร�ค�ห้องชุดในตล�ดปัจจุบัน
	 โดยแบ่ง	4	ช่วงระดับร�ค�	ดังนี้
	 1.	 ร�ค�ตำ่�กว่�	50,000	บ�ท/ต�ร�งเมตร
	 2.	 ร�ค�	50,000	-	80,000	บ�ท/ต�ร�งเมตร
	 3.	 ร�ค�	80,001	-	120,000	บ�ท/ต�ร�งเมตร	
	 4.	 ร�ค�ม�กกว่�	120,000		บ�ท/ต�ร�งเมตร
หมายเหตุ
	 1.	 ใช้ปี	2555	เป็นปีฐ�น
	 2.	 จัดเก็บข้อมูล	2	ช่วงระยะเวล�	ดังนี้
	 	 2.1	 ครึง่ปีแรก	เกบ็ข้อมลูในช่วงเดอืนมนี�คม	-	เมษ�ยน
	 	 2.2	 ครึง่ปีหลงั	เกบ็ข้อมลูในช่วงเดอืนกนัย�ยน	-	ตลุ�คม
	 3.	 ร�ค�ข�ยไม่รวมร�ค�เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
	 4.	 ห�กโครงก�รใดมีหน่วยเหลือข�ยน้อยกว่�	 6	 หน่วย	 
จะนำ�โครงก�รใหม่ในทำ�เลใกล้เคียงกันม�ทดแทน	
	 5.	 วิธีก�รคำ�นวณ
	 	 5.1	 นำ�ร�ค�ข�ยเริ่มต้นของห้องชุดประเภทสตูดิโอ	
ประเภท	1	ห้องนอน	และประเภท	2	ห้องนอน	ม�คำ�นวณห�ร�ค�
เฉลี่ยต่อต�ร�งเมตรสำ�หรับห้องชุดแต่ละประเภท
	 	 5.2	 นำ�ร�ค�เฉลี่ยต่อต�ร�งเมตรสำ�หรับห้องชุดแต่ละ
ประเภท	 ม�ถ่วงนำ้�หนักด้วยพื้นที่ข�ย	 ทั้งหมดของโครงก�ร	 
(Salable	 Area)	 เพื่อให้ได้ร�ค�เฉลี่ยต่อต�ร�งเมตรสำ�หรับ 
ห้องชุดแต่ละโครงก�ร
	 	 5.3	 นำ�ร�ค�เฉลี่ยต่อต�ร�งเมตรสำ�หรับห้องชุดแต่ละ
โครงก�รม�คำ�นวณห�ค่�นำ้�หนักของแต่ละโซน/จังหวัด
	 	 5.4	 ก�รคำ�นวณดัชน	ีใช้สูตร	Chain	Fixed	Laspeyres

  ดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคา ในกรุงเทพฯ นนทบุรี 
และสมุทรปราการ สำ�หรับครึ่งแรกของป	ี2556	มีค�่ดัชนีเท่�กับ	
103.7	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับครึ่งแรก ปี 2555 
 เมื่อแยกพิจ�รณ�ในแต่ละช่วงระดับร�ค�	พบว่�
	 •	 ห้องชุดที่มีระดับร�ค�ตำ่�กว่�	 50,000	บ�ท/ต�ร�งเมตร	 
	 	 มีค่�ดัชนีเท่�กับ	104.9	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 
  เมื่อเทียบกับครึ่งแรก ปี 2555 
	 •	 ห้องชดุทีม่รีะดบัร�ค�	50,000	-	80,000	บ�ท/ต�ร�งเมตร	 
	 	 มีค่�ดัชนีเท่�กับ	106.1	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 
  เมื่อเทียบกับครึ่งแรก ปี 2555
	 •	 ห้องชดุทีม่รีะดบัร�ค�	80,001	-	120,000	บ�ท/ต�ร�งเมตร	 
	 	 มีค่�ดัชนีเท่�กับ	103.9	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 
  เมื่อเทียบกับครึ่งแรก ปี 2555
	 •	 ห้องชดุทีม่รีะดบัร�ค�ม�กกว่�	120,000	บ�ท/ต�ร�งเมตร 
	 	 ขึ้นไป	มีค่�ดัชนีเท่�กับ	102.6	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6  
  เมื่อเทียบกับครึ่งแรก ปี 2555

 ดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคา ในกรุงเทพฯ นนทบุรี 
และสมุทรปราการ สำ�หรับครึ่งหลังของปี	2556	มีค�่ดัชนีเท่�กับ	
106.4	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555
	 เมื่อแยกพิจ�รณ�แต่ละช่วงระดับร�ค�	พบว่�
	 •	 ห้องชุดที่มีระดับร�ค�ตำ่�กว่�	 50,000	บ�ท/ต�ร�งเมตร	 
	 	 มีค่�ดัชนีเท่�กับ	106.5	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 
  เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555 
	 •	 ห้องชดุทีม่รีะดบัร�ค�	50,000	-	80,000	บ�ท/ต�ร�งเมตร	 
	 	 มีค่�ดัชนีเท่�กับ	109.6	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 
  เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555
	 •	 ห้องชดุทีม่รีะดบัร�ค�	80,001	-	120,000	บ�ท/ต�ร�งเมตร	 
	 	 มีค่�ดัชนีเท่�กับ	108.3	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 
  เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555
	 •	 ห้องชดุทีม่รีะดบัร�ค�ม�กกว่�	120,000	บ�ท/ต�ร�งเมตร 
	 	 ขึ้นไป	มีค่�ดัชนีเท่�กับ	104.0	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0  
  เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี 2555 

Condominium 
Price Index for 2013
ดัชนีราคาห้องชุดในปี 2556



043รายงานประจําปี 2556 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

	 The	 Real	 Estate	 Information	 Center	 conducts	 
a	survey	of	condominium	prices	semi-annually,	starting	
in	the	first	half	of	2010.	Originally,	the	REIC	used	2009	
as	the	base	year	and	the	survey	covered	only	Bangkok.
	 Adjustments	were	made	for	the	survey	during	the	 
second	half	 of	 2013,	 by	 adopting	2012	as	 the	base	
year	and	coverage	expanded	to	the	outlying	provinces	 
of	Nonthaburi	and	Samut	Prakan.	The	changes	were	 
necessary	to	better	reflect	condominium	price	movements.	
	 In	the	survey,	we	categorize	condominium	prices	
in	4	levels.
	 1.	 Under	50,000	baht/square	meter
	 2.	 50,000	-	80,000	baht/square	meter
	 3.	 80,001	-	120,000	baht/square	meter
	 4.	 Over	120,000	baht/square	meter

Remarks:
	 1.	 The	base	year	is	2012.
	 2.	 Condominium	price	data	are	tracked	over	the	
two	mid-months	of	each	half	year.	
	 	 •		For	the	first	half,	data	for	March	and	April	
	 	 	 are	used.
	 	 •		For	the	second	half,	data	for	September	
	 	 	 and	October	are	used.
	 3.	 Sale	prices	are	exclusive	of	moveable	furniture.
	 4.	 Any	existing	condominium	project	with	 fewer	
than	6	units	is	replaced	by	a	new	project	in	the	nearby	
location.
	 5.	 Calculation	Method:
	 	 5.1	Prices	 for	 the	 studio	 units,	 one-bedroom	
units	 and	 two-bedroom	 units	 in	 each	 condominium	
project	are	used	to	arrive	at	average	price	per	square	
meter	for	each	unit	type.
	 	 5.2	The	 average	price	 per	 square	meter	 for	
each	unit	type	is	weighted	by	salable	area	to	arrive	at	
average	price	per	square	meter	for	each	condominium	
project.
	 	 5.3	The	average	price	per	square	meter	for	each	
condominium	project	is	weighted	by	coverage	for	each	
zone/province.
	 	 5.4	Chain	Fixed	Laspeyres	method	is	used	for	
index	calculation.

Condominium 
Price Index for 2013
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•		กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 99.2	 -	 100.8	 -	 103.7	 4.5%	 106.4	 5.6%
				ร�ค�ตำ่�กว่�	50,000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 99.2	 -	 100.8	 -	 104.9	 5.7%	 106.5	 5.7%
				ร�ค�	50,000	-	80,000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 99.2	 -	 100.8	 -	 106.1	 7.0%	 109.6	 8.7%
				ร�ค�	80,001	-	120,000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 99.6	 -	 100.4	 -	 103.9	 4.3%	 108.3	 7.9%
				ร�ค�ม�กกว่�	120,000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 99.0	 -	 101.0	 -	 102.6	 3.6%	 104.0	 3.0%
•		กรุงเทพฯ	 85.9	 87.1	 90.7	 5.6%	 93.2	 7.0%	 96.4	 6.3%	 99.2	 6.4%	 100.8	 4.6%	 103.6	 4.4%	 106.3	 5.5%
				ร�ค�ตำ่�กว่�	50,000	 82.7	 83.9	 91.1	 10.2%	 93.6	 11.5%	 98.2	 7.8%	 99.1	 5.9%	 100.9	 2.7%	 104.0	 4.9%	 106.5	 5.6%
				ร�ค�	50,000	-	80,000	 86.2	 89.1	 92.1	 6.8%	 94.4	 5.9%	 95.9	 4.2%	 99.3	 5.2%	 100.7	 5.0%	 106.3	 7.0%	 109.4	 8.6%
				ร�ค�	80,001	-	120,000	 94.8	 94.6	 98.0	 3.3%	 98.1	 3.8%	 98.2	 0.2%	 99.6	 1.5%	 100.4	 2.2%	 103.9	 4.3%	 108.3	 7.9%
				ร�ค�ม�กกว่�	120,000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 99.0	 -	 101.0	 -	 102.6	 3.6%	 104.0	 3.0%
•	 นนทบุรีและสมุทรปราการ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 98.9	 -	 101.1	 -	 105.2	 6.4%	 109.2	 8.0%
				ร�ค�ตำ่�กว่�	50,000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 99.4	 -	 100.6	 -	 106.5	 7.1%	 106.4	 5.8%
				ร�ค�	50,000	-	80,000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 98.6	 -	 101.4	 -	 104.6	 6.1%	 110.5	 9.0%
				ร�ค�	80,001	-	120,000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
				ร�ค�ม�กกว่�	120,000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

ดัชนีราคาห้องชุด เปรียบเทียบปีต่อปี
Condominium Price Index (∆YoY)

ราคา (บาท)/ตารางเมตร

   H2/2009 H1/2010 H2/2010 H1/2011 H2/2011 H1/2012 H2/2012 H1/2013 H2/2013

    Index  Index Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY
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045รายงานประจําปี 2556 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

	 ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์ได้ดำ�เนินก�รสำ�รวจโครงก�ร
ที่อยู่อ�ศัยซึ่งอยู่ในระหว่�งก�รข�ยเป็นประจำ�ต่อเนื่องม�ตั้งแต่
ปี	 2549	 เพื่อติดต�มสถ�นก�รณ์อุปท�นและอุปสงค์ของตล�ด 
ที่อยู่อ�ศัย	และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบก�รตัดสินใจและว�งแผน
สำ�หรับภ�ครัฐ	 ผู้ประกอบก�ร	สถ�บันก�รเงิน	และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในวงก�รอสงัห�รมิทรพัย	์โดยในป	ี2556	สำ�รวจโครงก�รทีอ่ยูอ่�ศยั 
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมห�นคร	นนทบุรี	ปทุมธ�นี	สมุทรปร�ก�ร	สมุทรส�คร	 
และนครปฐม	สำ�หรับจังหวัดหลักในภูมิภ�คที่สำ�คัญดำ�เนินก�ร
สำ�รวจทั้งสิ้น	6	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดชลบุร	ีระยอง	นครร�ชสีม�	
ขอนแก่น	 เชียงใหม่	 และภูเก็ต	 โดยเป็นก�รจัดเก็บข้อมูลเฉพ�ะ 
โครงก�รที่มีหน่วยเหลือข�ยไม่ตำ่�กว่�	 6	หน่วยขึ้นไป	กรณีที่เป็น 
บ�้นพกัต�กอ�ก�ศ	จะครอบคลมุโครงก�รแนวร�บทีส่ร�้งอยูร่มิทะเล 
หรือเชิงเข�	 ที่มีร�ค�ตั้งแต่	 15	 ล้�นบ�ทขึ้นไป	 และส่วนใหญ่ 
มีวัตถุประสงค์ข�ยให้กับช�วต่�งช�ติ	หรือให้เช่�ระยะย�ว	และนับรวม 
บ้�นจัดสรรที่มีร�ค�ตั้งแต	่15	ล�้นบ�ทขึ้นไป	เกินกว่�ร้อยละ	50	
ของจำ�นวนหน่วยทั้งหมดในผังโครงก�ร	ผลสำ�รวจดังกล�่วมีดังนี้

โครงการที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

	 จ�กก�รสำ�รวจโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ในระหว่�ง
ก�รเสนอข�ยในเขตกรุงเทพฯ	 -	 ปริมณฑลพบว่�มีประม�ณ	 
911	โครงก�ร	โดยมจีำ�นวนหนว่ยต�มผงัโครงก�รรวมกนัประม�ณ	
186,200	 หน่วย	 แต่ในจำ�นวนนี้เป็นหน่วยเหลือข�ยหรือเป็น
อุปท�นในตล�ดประม�ณ	 72,200	 หน่วย	 คิดเป็นมูลค่�หน่วย 
เหลอืข�ยประม�ณ	298,000	ล�้นบ�ท	โดยเปน็โครงก�รทีเ่ปดิข�ย
ก่อนป	ี2549	จำ�นวน	28	โครงก�ร	

	 จ�กหน่วยในผังโครงก�รทั้งหมด	 พบว่�ร้อยละ	 47	 เป็น 
ท�วน์เฮ�ส์	 ร้อยละ	 41	 เป็นบ้�นเดี่ยว	 ร้อยละ	 9	 เป็นบ้�นแฝด	 
ที่เหลือเป็นอ�ค�รพ�ณิชย์และที่ดินเปล่�	 เมื่อแยกต�มระดับ 
ร�ค�ของหน่วยบ้�นจัดสรรในผังโครงก�ร	 พบว่�ร้อยละ	 25	 
อยู่ในช่วงร�ค�ไม่เกิน	 2	 ล้�นบ�ท	 ร้อยละ	 19	 อยู่ในช่วงร�ค�	 
2.01	-	3	ล�้นบ�ท	ร้อยละ	34	อยู่ในช่วงร�ค�	3.01	-	5	ล้�นบ�ท	 
และร้อยละ	22	อยู่ในช่วงร�ค�เกินกว่�	5	ล�้นบ�ท	
	 ด้�นโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ในระหว่�งก�รข�ยใน
กรุงเทพฯ	 -	ปริมณฑล	มีประม�ณ	405	 โครงก�ร	 โดยมีจำ�นวน 
หน่วยต�มผังโครงก�รรวมกันประม�ณ	191,900	หน่วย	 แต่ใน
จำ�นวนนี้เป็นหน่วยเหลือข�ยหรือเป็นอุปท�นในตล�ดประม�ณ	
49,400	หน่วย	คิดเป็นมูลค่�หน่วยเหลือข�ยประม�ณ	456,700	
ล้�นบ�ท	ทั้งนี้	 ร้อยละ	57	ของหน่วยห้องชุดทั้งหมดมีขน�ดห้อง 
ไม่เกิน	 30	ต�ร�งเมตร	นอกจ�กนี้ยังพบว่�ร้อยละ	 17	 เป็นห้อง 
แบบสตูดิโอ	อีกร้อยละ	67	เป็นแบบหนึ่งห้องนอน	และร้อยละ	14	
เป็นแบบสองห้องนอน	ที่เหลือเป็นแบบส�มห้องนอนขึ้นไป
	 สำ�หรับระดับร�ค�ของหน่วยในผังโครงก�ร	 พบว่� 
ร้อยละ	 48	 เป็นหน่วยห้องชุดในช่วงร�ค�ไม่เกิน	 2	 ล้�นบ�ท	 
อีกร้อยละ	22	อยู่ในช่วงร�ค�	2.01	-	3	ล�้นบ�ท	และร้อยละ	17	
ในช่วงร�ค�	 3.01	 -	 5	 ล้�นบ�ท	ที่เหลืออยู่ในช่วงร�ค�เกินกว่�	 
5	ล�้นบ�ท	
	 สำ�หรับผลสำ�รวจโครงก�รที่อยู่อ�ศัยในส่วนภูมิภ�ค	 
ซึง่เปน็ก�รลงพืน้ทีภ่�คสน�มเมือ่เดอืนตลุ�คม	-	พฤศจกิ�ยน	2556	
หรือโครงก�รที่อยู่ระหว่�งก�รเปิดในช่วงไตรม�สที่	 3	 ปี	 2556	 
มีร�ยง�นผลก�รสำ�รวจ	ดังนี้	

Research
ผลสำารวจโครงการที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ ปริมณฑล 

และกลุ่มจังหวัดสำาคัญในภูมิภาค ปี 2556
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โครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดชลบุรี 

	 ก�รสำ�รวจข้อมูลโครงก�รที่อยู่อ�ศัยในจังหวัดชลบุรี 	
ครอบคลุมเฉพ�ะพื้นที่	6	อำ�เภอ	ได้แก	่อำ�เภอเมืองชลบุรี	ศรีร�ช�	
บ�งละมงุ	สตัหบี		พ�นทอง	และเก�ะสชีงั	พบว�่มหีนว่ยทีอ่ยูอ่�ศยั
ในผังโครงก�รของผู้ประกอบก�รซึ่งอยู่ในระหว่�งก�รข�ยทั้งสิ้น
ประม�ณ	103,800	หน่วย	แบ่งเป็นหน่วยบ้�นจัดสรรประม�ณ	
37,700	หน่วย	อ�ค�รชุดประม�ณ	65,800	หน่วย	และบ้�นพัก
ต�กอ�ก�ศประม�ณ	250	หน่วย	
	 โดยมีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่�งก�รข�ย	 307	
โครงก�ร	มีหน่วยในผังโครงก�รรวมกันประม�ณ	37,700	หน่วย	 
จำ�นวนหน่วยม�กเป็นที่สองรองจ�กกรุงเทพฯ	(เทียบกับกรุงเทพฯ	 
ม	ี392	โครงก�ร	หนว่ยในผงัโครงก�รรวมประม�ณ	72,900	หนว่ย)	 
มีมูลค่�โครงก�รรวมกันทั้งสิ้นประม�ณ	 118,800	 ล้�นบ�ท	 
เหลือข�ยประม�ณ	 11,000	 หน่วย	 มูลค่�หน่วยเหลือข�ยรวม
ประม�ณ	 35,200	 ล้�นบ�ท	 ในจำ�นวนดังกล่�ว	 ร้อยละ	 46	 
ของหน่วยบ้�นจัดสรรเป็นบ้�นเดี่ยว	 ร้อยละ	 33	 เป็นท�วน์เฮ�ส์	 
ร้อยละ	 14	 เป็นบ้�นแฝด	 และร้อยละ	 7	 เป็นอ�ค�รพ�ณิชย์ 
พักอ�ศัย	 โดยบ้�นเดี่ยวและอ�ค�รพ�ณิชย์พักอ�ศัยส่วนใหญ่
อยู่ในระดับร�ค�	3	-	5	ล้�นบ�ท	ท�วน์เฮ�ส์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ร�ค�	 1	 -	 2	 ล้�นบ�ท	และบ้�นแฝดส่วนใหญ่อยู่ในระดับร�ค�	 
2	-	3	ล้�นบ�ท
 ในประเภทอาคารชุด	 มีโครงก�รอ�ค�รชุดซึ่งอยู่ระหว่�ง
ก�รข�ย	 224	 โครงก�ร	 มีหน่วยในผังโครงก�รรวมกันม�กถึง	
65,800	 หน่วย	 จำ�นวนหน่วยม�กเป็นที่สองรองจ�กกรุงเทพฯ	
(เทียบกับกรุงเทพฯ	มี	 293	 โครงก�ร	 หน่วยในผังโครงก�รรวม
ประม�ณ	132,200	หนว่ย)		มลูค�่โครงก�รรวมกนัทัง้สิน้ประม�ณ	
198,300	 ล้�นบ�ท	 เหลือข�ยประม�ณ	 15,700	 หน่วย	 มูลค่� 
หน่วยเหลือข�ยรวมประม�ณ	50,400	ล้�นบ�ท		และจ�กจำ�นวน
หน่วยในผังโครงก�รทั้งหมด	 เป็นห้องชุดแบบหนึ่งห้องนอน 
ม�กถึงร้อยละ	 64	 เป็นห้องชุดแบบสตูดิโอร้อยละ	 24	 เป็นแบบ 
สองห้องนอนร้อยละ	 10	 ที่ เหลือไม่ถึงร้อยละ	 2	 เป็นแบบ 
ส�มห้องนอนขึ้นไป	 สำ�หรับประเภทบ้านพักตากอากาศหรือ
วิลล่า	 นับเฉพ�ะที่อยู่อ�ศัยแนวร�บริมทะเลหรือเชิงเข�ที่มีร�ค�	
15	 ล้�นบ�ทขึ้นไป	 โครงก�รที่มีหน่วยเหลือข�ยอย่�งน้อย	 
1	หน่วย	มีจำ�นวนทั้งสิ้น	7	โครงก�ร	รวมประม�ณ	250	หน่วย	

โครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดระยอง 

	 ก�รสำ�รวจโครงก�รที่อยู่อ�ศัยในจังหวัดระยอง	ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมดของ	5	อำ�เภอ	ได้แก่	อำ�เภอเมืองระยอง	แกลง	นิคม
พัฒน�	บ้�นฉ�ง	และปลวกแดง	 รวมทั้งเก�ะต่�งๆ	 ใน	5	อำ�เภอ	
ซึ่งพบว่�โครงก�รที่อยู่อ�ศัยในจังหวัดมีหน่วยที่อยู่อ�ศัยในผัง

ของโครงก�รของผู้ประกอบก�รซึ่งอยู่ในระหว่�งก�รข�ยทั้งสิ้น
ประม�ณ	 14,000	 หน่วย	 แบ่งเป็นหน่วยบ้�นจัดสรรประม�ณ	
10,500	หน่วย	 อ�ค�รชุดประม�ณ	3,500	หน่วย	 และบ้�นพัก 
ต�กอ�ก�ศเพียงประม�ณ	80	หน่วย
	 โดยมโีครงการบา้นจดัสรรซึง่อยูร่ะหว�่งก�รข�ย	88	โครงก�ร	
รวมกันประม�ณ	 10,471	 หน่วยนั้น	 มีมูลค่�โครงก�รรวมกัน 
ทัง้สิน้ประม�ณ	26,503	ล�้นบ�ท	เหลอืข�ยประม�ณ	3,026	หนว่ย	
มูลค่�หน่วยเหลือข�ยรวมกันประม�ณ	8,718	ล�้นบ�ท	
	 แบ่งต�มประเภท	พบว่�ร้อยละ	 61	 ของหน่วยบ้�นจัดสรร
เปน็บ�้นเดีย่ว	รอ้ยละ	21	เปน็ท�วนเ์ฮ�ส	์รอ้ยละ	11	เปน็บ�้นแฝด	
และร้อยละ	6	เป็นอ�ค�รพ�ณิชย์พักอ�ศัย	
	 อัตร�ก�รดูดซับของบ้�นจัดสรรในระยองอยู่ที่ประม�ณ 
ร้อยละ	 4.7	 โดยห�กไม่มีก�รเปิดข�ยหน่วยบ้�นจัดสรรใหม่เลย	
ตล�ดจะข�ยได้หมดภ�ยในระยะเวล�ประม�ณ	18	-	21	เดือน
 ในประเภทอาคารชดุ	มหีอ้งชดุซึง่อยูร่ะหว�่งก�รข�ยทัง้สิน้	
29	 โครงก�ร	 รวมประม�ณ	 3,500	 หน่วย	 มีมูลค่�โครงก�ร 
รวมทัง้สิน้ประม�ณ	7,800	ล�้นบ�ท	เหลอืข�ยประม�ณ	1,100	หนว่ย	 
มลูค�่เหลอืข�ยรวมกนัประม�ณ	2,900	ล�้นบ�ท	ขณะทีใ่นประเภท
บ้านพักตากอากาศหรือวิลล่า	พบว่�	มีจำ�นวนทั้งสิ้น	4	โครงก�ร	
รวมกัน	77	หน่วย	

โครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดนครราชสีมา

	 ก�รสำ�รวจโครงก�รที่อยู่อ�ศัยในจังหวัดนครร�ชสีม�
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ	 3	 อำ�เภอ	 ได้แก่	 อำ�เภอเมือง
นครร�ชสีม�	 โชคชัย	 และป�กช่อง	 ผลก�รสำ�รวจพบว่�จังหวัด
นครร�ชสีม�มีหน่วยที่อยู่อ�ศัยในผังโครงก�รของผู้ประกอบก�ร
ซึ่งอยู่ในระหว่�งก�รข�ยทั้งสิ้นประม�ณ	13,000	หน่วย	แบ่งเป็น
หน่วยบ้�นจัดสรรประม�ณ	9,400	หน่วย	หน่วยห้องชุดประม�ณ	
3,100	หน่วย	และบ้�นพักต�กอ�ก�ศประม�ณ	440	หน่วย	
 ในประเภทบ้านจัดสรร	 มีโครงก�รบ้�นจัดสรรซึ่งอยู่ใน
ระหว่�งก�รข�ย	 78	 โครงก�ร	 มีหน่วยในผังโครงก�รรวมกัน
ประม�ณ	 9,400	 หน่วย	 มีมูลค่�โครงก�รต�มหน่วยในผัง 
รวมกันทั้งสิ้นประม�ณ	 32,100	 ล้�นบ�ท	 เหลือข�ยประม�ณ	 
4,100	หนว่ย	มลูค�่หนว่ยเหลอืข�ยรวมประม�ณ	15,000	ล�้นบ�ท	 
ในจำ�นวนนี้ 	 เป็นโครงก�รที่ เปิดข�ยก่อนปี	 2553	 และยัง 
เหลอืข�ยอยู	่9	โครงก�ร	โดยบ้�นเดีย่วมรีะดบัร�ค�คอ่นข้�งกว้�ง	
1	 -	 5	ล้�นบ�ท	 ร้อยละ	40	ของบ�้นเดี่ยวเป็นบ้�นเดี่ยวชั้นเดียว 
ซึ่งมีร�ค�ตำ่�กว่�	และร้อยละ	60	 เป็นบ้�นเดี่ยวสองชั้นซึ่งมีร�ค�
สูงกว่�	 ส่วนท�วน์เฮ�ส์อยู่ในระดับร�ค�ตั้งแต่ตำ่�กว่�ล้�นบ�ท 
ถึงไม่เกิน	5	ล้�นบ�ท	
	 ทัง้นี	้ในภ�พรวมมบี�้นเดีย่วเหลอืข�ยประม�ณ	3,700	หนว่ย 
จ�กหน่วยในผังประม�ณ	 8,100	 หน่วย	 ท�วน์เฮ�ส์เหลือข�ย
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ประม�ณ	 140	 หน่วย	 จ�กหน่วยในผังประม�ณ	 380	 หน่วย	 
และอ�ค�รพ�ณิชย์พักอ�ศัยเหลือข�ยประม�ณ	 120	 หน่วย 
จ�กหน่วยในผังประม�ณ	 450	 หน่วย	 ที่เหลือเป็นบ้�นแฝด 
และที่ดินเปล่�	
 ในประเภทอาคารชุด	 มีโครงก�รอ�ค�รชุดซึ่งอยู่ระหว่�ง
ก�รข�ย	 23	 โครงก�ร	 มีหน่วยในผังโครงก�รรวมกันประม�ณ	 
3,100	หนว่ย	มลูค�่โครงก�รรวมกนัทัง้สิน้ประม�ณ	11,800	ล�้นบ�ท	 
เหลือข�ยประม�ณ	 1,000	 หน่วย	 มูลค่�หน่วยเหลือข�ยรวม
ประม�ณ	3,700	ล้�นบ�ท	 ในจำ�นวนนี้	 เป็นโครงก�รที่เปิดข�ย 
ก่อนปี	2553	และยังเหลือข�ยอยู่เพียงโครงก�รเดียว	จ�กจำ�นวน
หน่วยในผังโครงก�รทั้งหมด	 เป็นห้องชุดแบบสตูดิโอร้อยละ	 20	
เป็นห้องชุดแบบหนึ่งห้องนอนร้อยละ	 44	 เป็นแบบสองห้องนอน
ร้อยละ	 33	 ที่เหลืออีกร้อยละ	 3	 เป็นแบบส�มห้องนอนขึ้นไป	 
ต�่งจ�กจงัหวดัอืน่ๆ	ซึง่หอ้งชดุแบบสองหอ้งนอนขึน้ไปมนีอ้ยม�ก
 ในประเภทบา้นพกัตากอากาศหรอืวลิลา่	มจีำ�นวนทัง้สิน้	
10	 โครงก�ร	 รวมประม�ณ	 440	 หน่วย	 อยู่ในอำ�เภอป�กช่อง	
9	 โครงก�ร	 รวม	 360	 หน่วย	 และในอำ�เภอเมืองนครร�ชสีม�	 
1	 โครงก�ร	 รวม	 80	 หน่วย	 เป็นประเภทบ้�นเดี่ยวทั้งสิ้นและมี 
ที่ดินเปล่�แบ่งข�ย	 จ�กจำ�นวนหน่วยในผังโครงก�รทั้งหมดนี้	 
มีหน่วยซึ่งก่อสร้�งแล้วเสร็จเพียงประม�ณ	20	หน่วย	โดยมีหน่วย
ซึ่งอยู่ในระหว่�งก่อสร้�งประม�ณ	110	หน่วย	และหน่วยซึ่งยัง 
ไม่เริ่มก่อสร�้งม�กถึงประม�ณ	320	หน่วย

โครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดขอนแก่น

	 ก�รสำ�รวจโครงก�รทีอ่ยูอ่�ศยัในจงัหวดัขอนแกน่ครอบคลมุ
พื้นที่ทั้งหมดของ	 1	 อำ�เภอ	 ได้แก่	 อำ�เภอเมืองขอนแก่น	 ซึ่งจ�ก 
ก�รสำ�รวจพบว�่มหีนว่ยทีอ่ยูอ่�ศยัในผงัโครงก�รของผูป้ระกอบก�ร 
ซึ่งอยู่ในระหว่�งก�รข�ยทั้งสิ้นประม�ณ	8,300	หน่วย	แบ่งเป็น
หน่วยบ้�นจัดสรรประม�ณ	 4,000	 หน่วย	 และหน่วยห้องชุด
ประม�ณ	4,300	หน่วย	
 ในประเภทบ้านจัดสรร มีโครงก�รบ้�นจัดสรรซึ่งอยู่ใน
ระหว่�งก�รข�ย	 34	 โครงก�ร	 มีหน่วยในผังโครงก�รรวมกัน
ประม�ณ	 4,000	 หน่วย	 มีมูลค่�โครงก�รต�มหน่วยในผัง 
รวมกันทั้งสิ้นประม�ณ	 15,300	 ล้�นบ�ท	 เหลือข�ยประม�ณ	 
1,600	หนว่ย	มลูค�่หนว่ยเหลอืข�ยรวมประม�ณ	6,800	ล�้นบ�ท	
ในจำ�นวนนี้	เป็นโครงก�รที่เปิดข�ยก่อนปี	2553	และยังเหลือข�ย
อยู	่3	โครงก�ร	โดยโครงก�รบ�้นจัดสรรทั้งหมดล้วนอยู่ในอำ�เภอ
เมืองขอนแก่นทั้งสิ้น	เมื่อแบ่งต�มประเภท	พบว่�ร้อยละ	86	ของ
หนว่ยบ�้นจดัสรรในผงัโครงก�รเปน็บ�้นเดีย่ว	รอ้ยละ	7	เปน็อ�ค�ร
พ�ณิชย์พักอ�ศัย	ร้อยละ	4	เป็นท�วน์เฮ�ส์	ที่เหลือเป็นบ�้นแฝด	
	 โดยบ้�นเดี่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระดับร�ค�	 3	 -	 5	 ล้�นบ�ท	 
ร้อยละ	14	เป็นบ�้นเดี่ยวชั้นเดียว	และร้อยละ	86	เป็นบ�้นเดี่ยว 
สองชั้น	 ขณะที่ท�วน์เฮ�ส์ส่วนใหญ่เป็นท�วน์เฮ�ส์	 3	 ชั้น 
และอยู่ในระดับร�ค�	3	-	5	ล�้นบ�ท
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 ในประเภทอาคารชุด	 มีโครงก�รอ�ค�รชุดซึ่งอยู่ระหว่�ง
ก�รข�ย	 20	 โครงก�ร	 มีหน่วยในผังโครงก�รรวมกันประม�ณ	 
4,300	หนว่ย	มลูค�่โครงก�รรวมกนัทัง้สิน้ประม�ณ	8,600	ล�้นบ�ท	 
เหลือข�ยประม�ณ	 1,700	 หน่วย	 มูลค่�หน่วยเหลือข�ยรวม
ประม�ณ	3,600	ล�้นบ�ท	จ�กจำ�นวนหนว่ยในผงัโครงก�รทัง้หมด	
เป็นห้องชุดแบบสตูดิโอร้อยละ	39	เป็นห้องชุดแบบหนึ่งห้องนอน
รอ้ยละ	51	และทีเ่หลอืรอ้ยละ	10	เปน็แบบสองหอ้งนอน	สว่นแบบ
ส�มห้องนอนมีไม่ถึง	10	หน่วย

โครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดภูเก็ต

	 ก�รสำ�รวจโครงก�รที่อยู่อ�ศัยในจังหวัดภูเก็ต	 ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งจังหวัด	 ได้แก่	 อำ�เภอเมืองภูเก็ต	กะทู้	 และถล�ง	 รวมทั้ง
เก�ะต�่งๆ	ในจงัหวดัภเูกต็	ผลก�รสำ�รวจพบว�่มหีนว่ยทีอ่ยูอ่�ศยั 
ในผังของโครงก�รซึ่งอยู่ในระหว่�งก�รข�ยทั้งสิ้นประม�ณ	 
31,650	หนว่ย	แบง่เปน็หนว่ยบ้�นจดัสรรประม�ณ	13,900	หนว่ย	
อ�ค�รชุดประม�ณ	 16,900	 หน่วย	 และบ้�นพักต�กอ�ก�ศ
ประม�ณ	850	หน่วย	
	 โดยมโีครงการบา้นจดัสรรซึง่อยูร่ะหว�่งก�รข�ย	89	โครงก�ร	
มีหน่วยในผังโครงก�รรวมกันประม�ณ	 13,900	 หน่วย	 มีมูลค่�
โครงก�รต�มหน่วยในผังรวมกันทั้งสิ้นประม�ณ	57,100	ล้�นบ�ท	 
เหลือข�ยประม�ณ	 4,000	 หน่วย	 มูลค่�หน่วยเหลือข�ยรวม
ประม�ณ	 18,400	 ล้�นบ�ท	 เมื่อแบ่งต�มประเภทของหน่วย	 
พบว่�ร้อยละ	33	เป็นบ้�นเดี่ยว	ขณะที่ร้อยละ	30	เป็นท�วน์เฮ�ส์	 
และอีกร้อยละ	 26	 เป็นบ้�นแฝด	 ที่เหลือเป็นอ�ค�รพ�ณิชย์ 
พักอ�ศัยและที่ดินเปล่�ในโครงก�ร	 โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
ร�ค�	3	 -	5	ล้�นบ�ท	และท�วน์เฮ�ส์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับร�ค�	
2	-	3	ล้�นบ�ท	ทั้งนี้	ไม่มีหน่วยที่อยู่อ�ศัยในผังโครงก�รที่มีร�ค� 
ตำ่�กว่�	1	ล้�นบ�ทเลย
 ในประเภทอาคารชุด	 มีโครงก�รอ�ค�รชุดซึ่งอยู่ระหว่�ง
ก�รข�ย	 91	 โครงก�ร	 มีหน่วยในผังโครงก�รรวมกันประม�ณ	
16,900	 หน่วย	 มูลค่�โครงก�รรวมกันทั้งสิ้นประม�ณ	 64,400	 
ล้�นบ�ท	เหลือข�ยประม�ณ	6,000	หน่วย	มูลค่�หน่วยเหลือข�ย 
รวมประม�ณ	 25,400	 ล้�นบ�ท	 และจ�กจำ�นวนหน่วยในผัง
โครงก�รทั้งหมด	 พบว่�ร้อยละ	 40	 เป็นห้องชุดแบบสตูดิโอ	 
ขณะที่ร้อยละ	 45	 เป็นแบบหนึ่งห้องนอน	 ส่วนอีกร้อยละ	 12	 
เป็นแบบสองห้องนอน	ที่เหลือเป็นแบบส�มห้องนอนขึ้นไป	
 ในประเภทบ้านพักตากอากาศหรือวิลล่า 	 มีทั้งสิ้น	
42	 โครงก�ร	 รวมประม�ณ	 850	 หน่วย	 อยู่ในอำ�เภอถล�ง	 
20	 โครงก�ร	 รวมประม�ณ	 450	 หน่วย	 ในอำ�เภอเมืองภูเก็ต	 
15	 โครงก�ร	 รวมประม�ณ	 300	 หน่วย	 และในอำ�เภอกะทู้	 
7	 โครงก�ร	 รวมประม�ณ	 100	 หน่วย	 มีทั้งประเภทบ้�นเดี่ยว 
และท�วน์เฮ�ส์โดยร้อยละ	86	เป็นบ�้นเดี่ยว

โครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

	 ก�รสำ�รวจโครงก�รที่อยู่อ�ศัยในจังหวัดเชียงใหม่ 	 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ	8	อำ�เภอ	ได้แก่	อำ�เภอเมืองเชียงใหม	่
ดอยสะเก็ด	 แม่ริม	 สันกำ�แพง	สันทร�ย	สันป่�ตอง	 ส�รภี	 และ
ห�งดง	 ผลก�รสำ�รวจพบว่�จังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยที่อยู่อ�ศัย
ในผังโครงก�รของผู้ประกอบก�รซึ่งอยู่ในระหว่�งก�รข�ยทั้งสิ้น
ประม�ณ	 21,590	 หน่วย	 แบ่งเป็นหน่วยบ้�นจัดสรรประม�ณ	
14,800	หน่วย	 อ�ค�รชุดประม�ณ	6,700	หน่วย	 และบ้�นพัก 
ต�กอ�ก�ศประม�ณ	90	หน่วย	
 ในประเภทบา้นจดัสรร	มโีครงก�รบ�้นจดัสรรซึง่อยูร่ะหว�่ง
ก�รข�ย	 131	 โครงก�ร	มีหน่วยในผังโครงก�รรวมกันประม�ณ	
14,800	 หน่วย	 มีมูลค่�โครงก�รต�มหน่วยในผังรวมกันทั้งสิ้น 
ประม�ณ	50,600	 ล้�นบ�ท	 เหลือข�ยประม�ณ	6,600	หน่วย	 
มลูค�่หนว่ยเหลอืข�ยรวมประม�ณ	22,100	ล�้นบ�ท	ในจำ�นวนนี้	 
เป็นโครงก�รที่เปิดข�ยก่อนปี	 2553	 และยังเหลือข�ยอยู่เพียง	 
9	 โครงก�ร	 เมื่อแบ่งต�มประเภทพบว่�ร้อยละ	 85	 ของหน่วย 
บ้�นจัดสรรเป็นบ้�นเดี่ยว	 ร้อยละ	 5	 เป็นท�วน์เฮ�ส์	 ร้อยละ	 6	 
เป็นอ�ค�รพ�ณิชย์พักอ�ศัย	ที่เหลือเป็นบ้�นแฝดและที่ดินเปล่�
ในโครงก�ร	ด้�นร�ค�ข�ยบ�้นเดี่ยวและอ�ค�รพ�ณิชย์พักอ�ศัย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับร�ค�	2	 -	 5	ล้�นบ�ท	ท�วน์เฮ�ส์ส่วนใหญ่ 
อยูใ่นระดบัร�ค�	2	-	3	ล�้นบ�ท	และบ�้นแฝดสว่นใหญอ่ยูใ่นระดบั
ร�ค�	2	-	3	ล้�นบ�ท	ทั้งนี้	ไม่มีหน่วยที่อยู่อ�ศัยในผังโครงก�รที่มี 
ร�ค�ตำ่�กว่�	1	ล้�นบ�ทเลย
 ในประเภทอาคารชุด	 มีโครงก�รอ�ค�รชุดซึ่งอยู่ระหว่�ง
ก�รข�ย	 50	 โครงก�ร	 มีหน่วยในผังโครงก�รรวมกันประม�ณ	
6,700	 หน่วย	 มูลค่�โครงก�รรวมกันทั้งสิ้นประม�ณ	 19,000	 
ล้�นบ�ท	เหลือข�ยประม�ณ	2,900	หน่วย	มูลค่�หน่วยเหลือข�ย
รวมประม�ณ	8,300	ล�้นบ�ท	ในจำ�นวนนี	้เปน็โครงก�รทีเ่ปดิข�ย 
ก่อนปี	 2553	 และยังเหลือข�ยอยู่เพียงโครงก�รเดียว	 ซึ่งจ�ก 
จำ�นวนหนว่ยในผงัโครงก�รทัง้หมด	เปน็หอ้งชดุแบบหนึง่หอ้งนอน 
ม�กถึงร้อยละ	 78	 เป็นห้องชุดแบบสตูดิโอร้อยละ	 6	 เป็นแบบ 
สองห้องนอนร้อยละ	13	ที่เหลือเป็นแบบส�มห้องนอนขึ้นไป
 ในประเภทบา้นพกัตากอากาศหรอืวลิลา่	พบว�่โครงก�ร
ที่มีหน่วยเหลือข�ยอย�่งน้อย	1	หน่วย	มีจำ�นวนทั้งสิ้น	3	โครงก�ร	
รวมประม�ณ	90	หน่วย	อยู่ในอำ�เภอเมืองเชียงใหม่	 2	 โครงก�ร	
รวม	64	หน่วย	และในอำ�เภอแม่ริม	 1	 โครงก�ร	 รวม	26	หน่วย	 
เป็นประเภทบ้�นเดี่ยวทั้งสิ้น	 จ�กจำ�นวนหน่วยในผังโครงก�ร
ทั้งหมดนี้	 ยังไม่มีหน่วยที่ก่อสร้�งแล้วเสร็จเลย	 โดยมีหน่วยที่อยู่ 
ในระหว่�งก่อสร้�ง	 35	 หน่วย	 และยังไม่ก่อสร้�ง	 55	 หน่วย	 
มีหน่วยเหลือข�ย	55	หน่วย	จ�กหน่วยที่ยังไม่ก่อสร�้งดังกล�่ว
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รายการ

สรุปผลสํารวจโครงการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ณ ครึ่งหลังปี 2556

มูลค่าเหลือขายมูลค่ารายได้มูลค่าโครงการหน่วยโครงการ

รายการ

สรุปตัวเลขผลสํารวจโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดยุทธศาสตร์ในภูมิภาค ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556

มูลค่าเหลือขายมูลค่ารายได้มูลค่าโครงการหน่วยโครงการ
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แนวราบ  

	 1	 ชลบุรี	 307	 37,715	 118,832	 83,667	 35,165
	 2	 ระยอง	 88	 10,471	 26,503	 17,785	 8,718
	 3	 เชียงใหม่	 131	 14,758	 50,622	 28,535	 22,087
	 4	 ภูเก็ต	 89	 13,867	 57,061	 38,709	 18,352
	 5	 นครร�ชสีม�	 79	 9,913	 32,135	 17,152	 14,983
	 6	 ขอนแก่น	 34	 3,975	 15,313	 8,532	 6,781	
   
 รวม  728 90,699 300,466 194,380 106,086 
        
 อาคารชุด      
       
	 1	 ชลบุรี	 224	 65,816	 198,349	 147,929	 50,420
	 2	 ระยอง	 29	 3,509	 7,820	 4,897	 2,923
	 3	 เชียงใหม่	 50	 6,733	 18,951	 10,624	 8,327
	 4	 ภูเก็ต	 91	 16,925	 64,422	 39,027	 25,395
	 5	 นครร�ชสีม�	 23	 3,073	 11,752	 8,093	 3,659
	 6	 ขอนแก่น	 20	 4,347	 8,610	 4,975	 3,635
   
รวม   437 100,403 309,904 215,545 94,359
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แนวราบ  

	 1	 กรุงเทพมห�นคร	 436	 77,789	 402,728	 265,756	 136,972	
	 2	 นนทบุรี	 143	 32,410	 134,121	 75,408	 58,713	
	 3	 ปทุมธ�นี	 122	 28,105	 83,362	 44,914	 38,448	
	 4	 สมุทรปร�ก�ร	 120	 29,950	 86,133	 49,188	 36,945	
	 5	 สมุทรส�คร	 58	 12,973	 34,475	 14,058	 20,417	
	 6	 นครปฐม	 32	 4,966	 13,402	 6,943	 6,459	
   
 รวม  911 186,193 754,221 456,267 297,954 
        
 อาคารชุด      
       
	 1	 กรุงเทพมห�นคร	 317	 139,740	 516,227	 400,578	 115,649	
	 2	 นนทบุรี	 42	 27,838	 52,925	 36,606	 16,319	
	 3	 ปทุมธ�นี	 13	 12,225	 12,753	 5,857	 6,896	
	 4	 สมุทรปร�ก�ร	 27	 10,613	 17,515	 12,171	 5,344	
	 5	 นครปฐม	 6	 1,499	 2,432	 1,519	 913
   
รวม   405 191,915 601,852 456,731 145,121 
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	 ร�ยง�นขอ้มลูโครงก�รทีอ่ยูอ่�ศยัสำ�หรบัประช�กรฐ�นร�ก
ฉบับนี้	 ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์ได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อให้หน่วยง�น 
ที่เกี่ยวข้อง	 ได้ใช้ประโยชน์ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยส่งเสริมก�รมี
ที่อยู่อ�ศัยเป็นของตัวเองของกลุ่มประช�กรฐ�นร�ก	 เนื่องจ�ก
ปัจจุบันร�ค�ที่ดินและค่�ก่อสร้�งปรับเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 
ส่งผลให้ที่อยู่อ�ศัยต้องปรับร�ค�เพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว	 จนอ�จ 
มผีลกระทบทำ�ใหผู้ม้รี�ยไดน้อ้ยถงึป�นกล�งซึง่เปน็ประช�กรกลุม่	
“ฐ�นร�ก”	ของประเทศ	ไมส่�ม�รถซือ้ทีอ่ยูอ่�ศยัใกลก้บัแหลง่ง�น
เป็นของตนเองได้	
	 คำ�ว่�	“ประชากรฐานราก”	ในร�ยง�นนี	้ศนูย์ข้อมลูอสงัห�รมิทรพัย์	 
หม�ยถึง	กลุ่มประช�กรของประเทศที่มีร�ยได้น้อยที่สุด	เป็นกลุ่ม 
ที่ไม่มีกำ�ลังซื้อที่อยู่อ�ศัย	หรือมีกำ�ลังซื้อแต่ไม่เพียงพอ	ซึ่งคำ�ว่�	
“ประช�กรฐ�นร�ก”	ยงัไม่มหีน่วยง�นใดนยิ�มไว้	รวมทัง้ในนยิ�ม
คำ�ว่�	 “ผู้มีร�ยได้น้อย”	 ก็ยังไม่มีหน่วยง�นใดกำ�หนดขอบเขต 
ของร�ยได้ของประช�กรกลุ่มนี้ไว้อย่�งชัดเจน	
	 ดังนั้น	 ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์จึงได้ใช้ข้อมูลร�ยได้
ของครัวเรือนทั่วประเทศ	 ใน	 “ร�ยง�นร�ยได้และก�รกระจ�ย
ร�ยได้ของครัวเรือนล่�สุด	พ.ศ.	 2554	 ระดับจังหวัด”	 ซึ่งสำ�รวจ
โดยสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติเป็นเกณฑ์ในก�รพิจ�รณ�จำ�นวน
ประช�กรฐ�นร�กของประเทศที่มีร�ยได้น้อยที่สุด	 โดยพบว่�	 
จ�กจำ�นวนครัวเรือนทั่วประเทศ	20	ล้�นครัวเรือน	 เป็นครัวเรือน 
กลุ่มฐ�นร�กที่มีร�ยได้ตำ่�สุดของประเทศจำ�นวน	4	ล้�นครัวเรือน	 
ซึ่งแต่ละครัวเรือนมีร�ยได้ประจำ�เฉลี่ย	 7,400	บ�ทต่อครัวเรือน	 
และห�กคำ�นวณคว�มส�ม�รถในก�รซื้อที่อยู่อ�ศัยของ 
กลุ่มประช�กรฐ�นร�กในสถ�นก�รณ์ปกติ	 ที่ยังไม่มีนโยบ�ย
หรือม�ตรก�รช่วยเหลือด้�นสินเชื่อจ�กรัฐบ�ล	 จะส�ม�รถซื้อ 
ที่อยู่อ�ศัยร�ค�ไม่เกิน	500,000	บ�ท	
	 ในด้�นอุปท�นที่อยู่อ�ศัยสำ�หรับประช�กรฐ�นร�ก	ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	1)	ที่อยู่อ�ศัยสร้�งใหม	่2)	บ้�นมือสอง	
และ	3)	ที่อยู่อ�ศัยที่ประช�ชนสร้�งเองหรือจ้�งผู้รับเหม�ก่อสร้�ง
นั้น	พบว่�	 ที่อยู่อ�ศัยที่สร้�งใหม่โดยก�รเคหะแห่งช�ติ	 (กคช.)	 
ซึ่งได้รับนโยบ�ยจ�กรัฐบ�ลในปี	 2546	 ให้ก่อสร้�งโครงก�ร 
บ้�นเอื้ออ�ทร	 จำ�นวนม�กถึง	 600,000	 หน่วย	 โดยรัฐบ�ล 
ได้อุดหนุนต้นทุนค่�พัฒน�ส�ธ�รณูปโภค-ส�ธ�รณูปก�ร 
ส่วนหนึ่งนั้น	 ต้องประสบปัญห�หน่วยเหลือข�ยมีจำ�นวนม�ก	 
และมียอดซื้อคืนจ�กสถ�บันก�รเงินจำ�นวนม�ก	 เนื่องจ�กผู้ซื้อ 
ไม่ส�ม�รถผ่อนชำ�ระอย่�งต่อเน่ือง	จนต้องปรับลดจำ�นวนก�รก่อสร้�ง 
โครงก�รลง	และปรบัเงือ่นไขก�รข�ยใหย้ดืหยุน่ม�กขึน้	ขย�ยกลุม่

ผู้ซื้อไปยังผู้มีร�ยได้สูงขึ้น	 เพื่อเร่งทำ�ก�รข�ยหน่วยที่ยังเหลือข�ย
คงค้�งจำ�นวนม�ก	แก้ปัญห�ท�งก�รเงินของ	กคช.	และลดภ�ระ
ค่�ใช้จ่�ยของรัฐลง	และแนวโน้มในอน�คตที่อยู่อ�ศัยสร้�งใหม่
โดย	 กคช.	 ก็มีร�ค�เพิ่มสูงขึ้น	 จ�กปัญห�ร�ค�ที่ดินและต้นทุน
ก�รกอ่สร�้งทีส่งูขึน้	จนอ�จทำ�ใหไ้มส่�ม�รถทีจ่ะควบคมุร�ค�ข�ย
ให้เหม�ะสมกับกำ�ลังซื้อและกำ�ลังผ่อนชำ�ระของกลุ่มประช�กร
ฐ�นร�กได้อีกต่อไปห�กไม่ได้รับเงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ล
	 ในด้�นของอุปท�นบ้�นบีโอไอ	ซึ่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
ส่งเสริมก�รลงทุน	 (บีโอไอ)	 ได้ส่งเสริมก�รลงทุน	ตั้งแต่ปี	 2536	
และมีก�รปรับเงื่อนไขในป	ี2552	ให้เฉพ�ะเขต	1	(กรุงเทพฯ	และ	 
5	 จังหวัดปริมณฑล)	 โดยก�รเพิ่มเพด�นร�ค�ข�ยและพื้นที่
ก่อสร้�งให้สอดคล้องกับต้นทุนก�รพัฒน�โครงก�รม�กขึ้นนั้น	
ก็มีแผนที่จะยกเลิกก�รส่งเสริมก�รลงทุนในปี	 2558	 เนื่องจ�ก
พิจ�รณ�เห็นว่�	 แม้ไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์ท�งด้�นภ�ษี 	 
ผู้ประกอบก�รก็ยังคงมีผู้ประกอบก�รลงทุนที่อยู่อ�ศัยสำ�หรับ 
ผูม้รี�ยไดน้อ้ยอย�่งตอ่เนือ่ง	ในขณะทีผู่ป้ระกอบก�รทีเ่คยเปน็ผูย้ืน่
ขอส่งเสริมก�รลงทุนก็มีแนวโน้มที่จะไม่ส�ม�รถสร้�งที่อยู่อ�ศัย 
ในร�ค�ที่บีโอไอกำ�หนดไว้ได้	จึงทำ�ให้จำ�นวนหน่วยที่ได้รับอนุมัติ
จ�กบีโอไอมีจำ�นวนลดลงต�มลำ�ดับ
	 สำ�หรับอุปท�นที่อยู่อ�ศัยสร้�งใหม่โดยผู้ประกอบก�ร
เอกชน	 ซึ่งสำ�รวจโดยศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ	 
และปริมณฑล	ณ	สิ้นป	ี2555	(นับรวมบ้�นบีโอไอ	แต่ไม่นับรวม
บ�้นเอือ้อ�ทร)	พบว�่	มหีนว่ยเหลอืข�ยในร�ค�ไมเ่กนิ	1	ล�้นบ�ท	 
ร้อยละ	 4	 ของจำ�นวนหน่วยเหลือข�ยทั้งหมด	 และยังพบว่� 
หน่วยเหลือข�ยร�ค�ไม่เกิน	 1	ล้�นบ�ท	 ในช่วงปี	 2552	 -	 2555	 
มจีำ�นวนลดลงทกุๆ	ป	ีซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูดชันรี�ค�ทีอ่ยูอ่�ศยั
สร�้งใหม่ของศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์	ซึ่งพบว�่	ตั้งแต่ปี	2553	
เป็นต้นม�	ห้องชุดมีร�ค�ปรับเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ	 
6.4	 ต่อปี	 บ้�นเดี่ยวปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	 2.9	 ต่อปี	 และ 
ท�วน์เฮ�ส์ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	4.3	ต่อปี	 ซึ่งปัญห�ก�รปรับ 
ร�ค�เพิ่มขึ้นของที่อยู่อ�ศัยดังกล่�ว	 จะส่งผลทำ�ให้อุปท�น 
สร้�งใหม่โดยผู้ประกอบก�รเอกชนในร�ค�ไม่เกิน	 1	 ล้�นบ�ท 
มีแนวโน้มลดน้อยลงอย่�งต่อเนื่องจนถึงอ�จจะข�ดตล�ดได้ 
ในอน�คตอันใกล้นี้
	 ในด�้นอปุท�นบ�้นมอืสองทัว่ประเทศ	พบว�่	ยงัมหีนว่ยข�ย
ในร�ค�ไม่เกิน	300,000	บ�ท	อยู่ถึงร้อยละ	11	ของบ�้นมือสอง
ทั้งหมด	อย่�งไรก็ต�ม	อุปท�นบ้�นมือสองในระดับร�ค�ไม่เกิน	 
1	ล�้นบ�ท	ในชว่งป	ี2554	-	2555	กม็แีนวโนม้ลดสดัสว่นลงเชน่กนั
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051รายงานประจําปี 2556 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

	 สว่นอปุท�นบ�้นสร�้งเองของประช�กรฐ�นร�ก	ซึง่	“สถ�บนั
พัฒน�องค์กรชุมชน	 (องค์ก�รมห�ชน)”	 หรือ	 พอช.	 ได้สำ�รวจ
ข้อมูลชุมชนแออัดในปี	 2551	 พบว่�	 มีครัวเรือนที่เดือดร้อน 
ด�้นทีอ่ยูอ่�ศยัจำ�นวน	728,639	ครวัเรอืน	โดยในชว่ง	9	ปทีีผ่�่นม�	 
(ปี	2546	-	2555)	พอช.	ได้อนุมัติ	 “โครงก�รบ้�นมั่นคง”	ไปแล้ว	 
87,982	 ครัวเรือน	 คิดเป็นร้อยละ	 12	 ของจำ�นวนครัวเรือน 
ผู้ที่เดือดร้อนด้�นที่อยู่อ�ศัยทั้งหมด	
	 สำ�หรับอุปสงค์ที่อยู่อ�ศัยของประช�กรฐ�นร�กห�ก
พิจ�รณ�จ�กอัตร�ก�รเป็นเจ�้ของที่อยู่อ�ศัย	(Homeownership	 
Rate)	 พบว่�	 ประช�กรฐ�นร�ก	 4	 ล้�นครัวเรือน	 มีสัดส่วน 
ก�รเป็นเจ้�ของที่อยู่อ�ศัยม�กถึงร้อยละ	92.5		
	 ห�กพิจ�รณ�ในด้�นอัตร�ก�รดูดซับ	 (Absorption	Rate)	
ที่อยู่อ�ศัยของกลุ่มประช�กรฐ�นร�กในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	
จ�กก�รสำ�รวจของศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์	พบว�่	ในปี	2555	
ที่อยู่อ�ศัยในระดับร�ค�ไม่เกิน	1	ล้�นบ�ท	มีอัตร�ดูดซับร้อยละ	
4.1	ต่อเดือน	หม�ยคว�มว่�	อุปท�นเหลือข�ยในตล�ดจะต้องใช้
ระยะเวล�ในก�รข�ย	24	เดือน	หรือประม�ณ	2	ปี	จึงจะข�ยหมด	
	 แสดงให้เห็นว่�	 อุปท�นที่อยู่อ�ศัยสร้�งใหม่ของกลุ่ม
ประช�กรฐ�นร�กในปัจจุบันไม่ได้ข�ดแคลน	แต่อ�จเป็นเพร�ะ
ประช�กรฐ�นร�กทีย่งัไมม่ทีีอ่ยูอ่�ศยัเปน็ของตนเอง	อ�จจะมกีำ�ลงั
ซือ้ไมเ่พยีงพอในก�รซือ้ทีอ่ยูอ่�ศยัใหม	่หรอือ�จจะมคีว�มประสงค์
จะเช่�ในทำ�เลที่ใกล้กับแหล่งง�นม�กกว่�ก�รซื้อโครงก�รที่อยู่ 
ในทำ�เลช�นเมืองที่มีก�รเดินท�งไม่สะดวก	และอีกประก�รหนึ่ง 
คือ	 อุปสงค์ของประช�กรฐ�นร�กได้ถูกโครงก�รบ้�นเอื้ออ�ทร 
ของก�รเคหะแห่งช�ติ	ดูดซับไปแล้วเป็นส่วนใหญ่
	 เมือ่พจิ�รณ�อปุสงค์จ�กข้อมลูก�รโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยูอ่�ศยั
ของกลุ่มประช�กรฐ�นร�กในร�ค�ไม่เกิน	 1	 ล้�นบ�ท	พบว่�	 
ส่วนใหญ่เป็นก�รโอนที่อยู่อ�ศัยประเภทบ้�นมือสอง	 (โอนจ�ก
บุคคลธรรมด�)	 ม�กกว่�บ้�นใหม่	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่�	 อุปท�น 
ที่อยู ่อ�ศัยมือสองจะตอบสนองคว�มต้องก�รที่อยู ่อ�ศัยของ 
กลุ่มประช�กรฐ�นร�กได้ม�กกว่�ที่อยู่อ�ศัยสร้�งใหม่
	 โดยสรปุ		ในชว่งทีผ่�่นม�	แมว้�่ภ�ครฐับ�ล	สถ�บนัก�รเงนิ 
และผู้ประกอบก�รภ�คเอกชน	ได้มีคว�มพย�ย�มในก�รส่งเสริม 
ให้ผู้มีร�ยได้น้อยและกลุ่มประช�กรฐ�นร�กได้มีที่อยู่อ�ศัย 
เป็นของตนเอง	 โดยก�รดำ�เนินก�รช่วยเหลือในด้�นต่�งๆ	 
อย่�งต่อเนื่อง	แต่กลุ่มประช�กรฐ�นร�กก็ยังคงมีคว�มเดือดร้อน 
ด้�นที่อยู่อ�ศัยอยู่เป็นจำ�นวนม�ก	ดังนั้น	เพื่อให้ก�รแก้ไขปัญห� 
ด้�นที่อยู่อ�ศัยของกลุ่มประช�กรฐ�นร�ก	ทั้งด้�นมิติท�งสังคม 
และมิติท�งเศรษฐกิจให้สอดคล้องไปในทิศท�งเดียวกันระหว่�ง 
หน่วยง�นภ�ครัฐ	สถ�บันก�รเงิน	และผู้ประกอบก�รภ�คเอกชน	 
ศูนย์ข้อมูลฯ	มีข้อเสนอแนะในหล�ยๆ	ด�้น	ได้แก่	
	 เสนอให้มีม�ตรก�รก�รคลังในก�รยกเว้นหรือลดภ�ษีและ
ค่�ธรรมเนียมก�รโอนกรรมสิทธิ์บ้�นมือสอง	 ร่วมกับม�ตรก�ร
ท�งก�รเงิน	ให้สถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจของรัฐ	ปล่อยสินเชื่อบ�้น

มือสองในอัตร�ดอกเบี้ยตำ่�	 คงที่	 ให้กับผู้ซื้อบ้�นมือสองในร�ค� 
ไม่เกิน	1	ล�้นบ�ท	
	 เสนอให้มีก�รอุดหนุนเงินให้กับกลุ่มประช�กรฐ�นร�ก
โดยตรง	 (Direct	 Subsidy)	 เป็นเงินช่วยผ่อนชำ�ระหนี้เงินกู้ซื้อ 
ที่อยู่อ�ศัย	 กรณีที่กลุ่มประช�กรฐ�นร�กมีร�ยได้	 และให้มี 
ก�รอดุหนนุเงนิค�่เช�่ใหก้บักลุม่ประช�กรฐ�นร�กโดยตรง	ในกรณี
ที่กลุ่มประช�กรฐ�นร�กที่ไม่มีร�ยได้
	 เสนอให้สถ�บันก�รเงินมีบัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ก่อน 
ก�รซือ้ทีอ่ยูอ่�ศยั		และให้อตัร�ดอกเบีย้สงูกว่�อตัร�ดอกเบีย้เงนิฝ�ก 
ทั่วไป	 โดยแบ่งอัตร�ดอกเบี้ยเป็น	 2	 ส่วน	 ส่วนแรกเป็นอัตร�
ดอกเบี้ยเงินฝ�กปกติเท่�กับอัตร�ตล�ด	 ห�กผู้ฝ�กเงินยื่นขอ 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อ�ศัย	เมื่อครบกำ�หนดก�รฝ�กเงิน	อัตร�ดอกเบี้ย
ส่วนที่สองจะให้แก่ผู้ฝ�กห�กยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อ�ศัยหลังครบ 
สัญญ�ก�รฝ�กเงินเป็นเงินก้อน	หรือเป็นก�รช่วยผ่อนชำ�ระหนี้ 
เงินกู้
	 เสนอให้มีก�รปรับปรุงกฎหม�ยผังเมือง	 กฎหม�ยควบคุม
ก�รก่อสร�้งอ�ค�ร	กฎหม�ยจัดสรรที่ดิน	กฎหม�ยอ�ค�รชุด	ฯลฯ	
ให้มเีงือ่นไขผ่อนปรนในกรณกี�รสร้�งทีอ่ยูอ่�ศยัของกลุม่ประช�กร
ฐ�นร�ก		
	 เสนอให้รฐับ�ลสนบัสนนุงบประม�ณอดุหนนุสถ�บนัก�รเงนิ 
ในก�รปล่อยสินเชื่อ	 โดยไม่นำ�วงเงินอุดหนุนก�รปล่อยสินเชื่อ 
ให้กบักลุม่ประช�กรฐ�นร�กนี	้ไปดำ�เนนิก�รต�มเกณฑ์ก�รป้องกนั
คว�มเสี่ยงในก�รปล่อยสินเชื่อของธน�ค�รแห่งประเทศไทย	

Research



052Annual Report 2013
Real Estate Information Center

ประมาณการรายได้สุทธิของผู้กู้ จากราคาที่อยู่อาศัยและเงินงวดในการผ่อนชําระ

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์
หมายเหตุ :	 1)		ประม�ณก�รเงินงวดจ�กอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ลอยตัวร้อยละ	7	(ธอส.	ดอกเบี้ย	MRR	ณ	เดือนกรกฎ�คม	2556	=	7.125%)
	 2)		ประม�ณก�รจ�กระยะเวล�สูงสุดในก�รกู้	(30	ปี	=	360	เดือน)
	 3)		วงเงินกู้ซื้ออ�ค�รชุดไม่เกินหรือเท�่กับล้�นบ�ท	=	70%,	วงเงินกู้เกิน	1	ล้�นบ�ท	=	80%
	 4)		วงเงินกู้ซื้อที่อยู่อ�ศัยแนวร�บ	หรือกู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้�งที่อยู่อ�ศัยแนวร�บ	=	85%
	 5)		ร�ยได้สุทธิของผู้กู้	หม�ยถึง	ร�ยได้ที่เหลือหลังหักค�่ใช้จ่�ยร�ยเดือนแล้ว	โดยเงินงวดจะเป็น	1	ใน	3	ของร�ยได้สุทธิ
	 6)		ที่อยู่อ�ศัยแนวร�บ	หม�ยถึง	บ้�นเดี่ยว	บ้�นแฝด	และท�วน์เฮ�ส์
	 7)		ปัดเศษเป็นตัวเลขกลม

หน่วยประเภท

อุปทานที่อยู่อาศัยสําหรับประชากรฐานราก ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สัดส่วน (ร้อยละ)

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

ที่อยู่อาศัยแนวราบ

	 100,000	 70,000	 500	 1,400	 85,000	 600	 1,700
	 200,000	 140,000	 900	 2,800	 170,000	 1,100	 3,400
	 300,000	 210,000	 1,400	 4,200	 255,000	 1,700	 5,100
	 400,000	 280,000	 1,900	 5,600	 340,000	 2,300	 6,800
 500,000 350,000 2,300 7,000 425,000 2,800 8,500
	 600,000	 420,000	 2,800	 8,400	 510,000	 3,400	 10,200
	 700,000	 490,000	 3,200	 9,800	 595,000	 4,000	 12,900
	 800,000	 560,000	 3,700	 11,200	 680,000	 4,500	 13,600
	 900,000	 630,000	 4,200	 12,600	 765,000	 5,100	 15,300
 1,000,000 700,000 4,700 14,000 850,000 5,700 17,000
	 1,100,000	 770,000	 5,100	 15,400	 935,000	 6,200	 18,700
	 1,200,000	 840,000	 5,600	 16,800	 1,020,000	 6,800	 20,400
	 1,300,000	 910,000	 6,100	 18,200	 1,105,000	 7,400	 22,100
	 1,400,000	 980,000	 6,500	 19,600	 1,190,000	 7,900	 23,800
 1,500,000 1,200,000 8,000 24,000 1,275,000 8,500 25,500

 เงินงวด

ต่อเดือน
วงเงินกู้ที่ได้รับ

ราคาที่อยู่อาศัย รายได้สุทธิ

ของผู้กู้ต่อเดือน
วงเงินกู้ที่ได้รับ

 เงินงวด

ต่อเดือน

รายได้สุทธิ

ของผู้กู้ต่อเดือน

อาคารชุด

หน่วยประเภท

อุปทานที่อยู่อาศัยสําหรับประชากรฐานราก ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ในจังหวัดภูมิภาค

สัดส่วน (ร้อยละ)

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์
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บ้�นเอื้ออ�ทร	เหลือข�ยสะสม	ณ	เดือนกรกฎ�คม	2556	 15,778	 32.0
โครงก�รที่อยู่อ�ศัยของผู้ประกอบก�รเอกชน	เหลือข�ยสะสม	ณ	สิ้นปี	2555	 4,787	 9.7
โครงก�รที่อยู่อ�ศัยเปิดตัวใหม	่ในช่วง	7	เดือนแรก	ป	ี2556	 8,880	 18.0
บ�้นมือสอง	ณ	สิ้นปี	2555	 19,873	 40.3

รวม 49,318 100.0

บ้�นเอื้ออ�ทร	เหลือข�ยสะสม	ณ	เดือนกรกฎ�คม	2556	 5,280	 12.5
โครงก�รที่อยู่อ�ศัยของผู้ประกอบก�รเอกชน	เหลือข�ยสะสม	ณ	สิ้นปี	2555	 3,840	 9.1
โครงก�รที่อยู่อ�ศัยเปิดตัวใหม	่ในช่วง	7	เดือนแรก	ป	ี2556	 n.a.	 n.a.
บ้�นมือสอง	ณ	สิ้นปี	2555	 33,177	 78.4

รวม 42,297 100.0
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	 ก�รจดัตัง้ประช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีน	(ASEAN	Economic	
Community	หรอื	AEC)	ในป	ี2558	จะทำ�ใหม้กี�รเคลือ่นย�้ยสนิค�้	 
บริก�ร	 เงินทุน	 และแรงง�นฝีมืออย่�งเสรีม�กขึ้นในกลุ่มประเทศ
อ�เซียน	10	ประเทศ	ได้แก่	ส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์	ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย	 
ม�เลเซีย	ส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์	บรูไนด�รุสซ�ล�ม	ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พ 
เมยีนม�ร	์ส�ธ�รณรฐัสงัคมนยิมเวยีดน�ม	ส�ธ�รณรฐัประช�ธปิไตย 
ประช�ชนล�ว	 ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช�	 และร�ชอ�ณ�จักรไทย	 
(ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกช่ือประเทศว่�	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย	สิงคโปร์	 
บรูไน	เมียนม�ร์	เวียดน�ม	ล�ว	กัมพูช�	และไทย	ต�มลำ�ดับ)
 ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วจะมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์
และผู้ประกอบก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ของไทย	ทั้งในเชิงบวก 

ประชากร (ล้านคน)Country

เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ ประชากร และผลผลิตมวลรวม ประเทศในกลุ่ม ASEAn

Philippines			 298,170	 100	 USD	250	billion
Indonesia		 1,904,569		 248	 USD	878	billion
Malaysia			 329,758	 29	 USD	304	billion
Singapore			 710	 5.4	 USD	277	billion
Brunei		 5,765	 0.46	 USD	16.6	billion
Myanmar		 677,000	 60	 USD	53	billion
Vietnam				 331,690	 92	 USD	138	billion
Laos		 237,000	 6.4	 USD	9.2	billion
Cambodia		 181,035		 15.3	 USD	14.2	billion
Thailand	 513,115	 67	 USD	366	billion

GDP 2012 (IMF)

แหล่งข้อมูล : Wikipedia

พื้นที่ (ตร.กม.)

Research
การศึกษาภาวะตลาด โอกาส และอุปสรรค 

สำาหรับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

และลบ	ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์ได้ดำ�เนินก�รศึกษ�ค้นคว้�
ข้อมูลภ�วะตล�ด	โอก�ส	และอุปสรรค	สำ�หรับก�รลงทุนในธุรกิจ 
อสังห�ริมทรัพย์ในประเทศกลุ่มอ�เซียน	 จ�กเอกส�รสิ่งพิมพ์ 
ในรูปแบบต่�งๆ	 รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งของประเทศไทย 
และต�่งประเทศ	ประกอบกบัก�รเดนิท�งไปศกึษ�ขอ้มลูในประเทศ 
ต่�งๆ	 ในภูมิภ�คอ�เซียน	 นอกจ�กนี้ยังได้ศึกษ�ร�ยละเอียด 
ข้อกฎหม�ย	 ข้อบังคับ	 หรือข้อจำ�กัด	 ในก�รลงทุนพัฒน� 
หรือก�รซื้อข�ยในธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์	 และศึกษ�นโยบ�ย 
หรือม�ตรก�รของภ�ครัฐที่ให้ก�รส่งเสริมก�รลงทุนพัฒน� 
อสังห�ริมทรัพย	์หรือก�รส่งเสริมให้เกิดก�รซื้อข�ยอสังห�ริมทรัพย์ 
ในประเทศเหล่�นี้	โดยมีข้อสรุปในเบื้องต้นดังนี้	
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โอกาสและอุปสรรคของการลงทุน
ด้านอสังหาริมทรัพย์ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

	 ประเทศฟิลิปปินส์ยังมีปัญห�คว�มไม่พร้อมของโครงสร้�ง 
พื้นฐ�นอยู่ม�ก	ดังนั้นโอก�สจะขย�ยตล�ดจึงเป็นสินค�้วัสดุและ 
อปุกรณก์�รกอ่สร�้งทีเ่ปน็ผลติภณัฑใ์หมห่รอืใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยั	 
ฟิลิปปินส์มีคว�มต้องก�รนำ�เข้�สินค้�วัสดุก่อสร้�งหล�ยร�ยก�ร	 
เนือ่งจ�กตอ้งก�รพฒัน�ระบบส�ธ�รณปูโภคและอ�ค�รทีพ่กัอ�ศยั 
อีกจำ�นวนม�ก	
	 ด้�นก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	 ประเทศฟิลิปปินส์ถือว่� 
เป็นตล�ดที่มีศักยภ�พในด้�นปริม�ณ	 เนื่องจ�กมีประช�กร 
จำ�นวนม�ก	 แต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็นหมู่เก�ะ	 ทำ�ให้
โครงสร้�งพื้นฐ�นยังไม่พร้อมและไม่สะดวกม�กนัก	 ระบบไฟฟ้�
ข�ดแคลน	 มีกฎระเบียบขั้นตอนก�รนำ�เข้�ยุ่งย�ก	 สหภ�พ 
แรงง�นแข็งแกร่งและมีบทบ�ทม�ก	 ทำ�ให้ค่�จ้�งแรงง�นสูง	 
และมีก�รเรียกร้องค่�แรงเพิ่มเสมอ	มีคว�มวุ่นว�ยท�งก�รเมือง	 
มีภัยพิบัติธรรมช�ติเกิดขึ้นรุนแรงบ่อยครั้ง	 ข�ดคว�มปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน
	 ทีด่นิทัว่ประเทศฟลิปิปนิสถ์กูประก�ศใหเ้ปน็ส�ธ�รณสมบตัิ
ของแผ่นดิน	(Public	Domains)	เว้นแต่ที่ดินเอกชนที่จดทะเบียน 
ไว้ตั้งแต่สมัยสเปน	 ที่ดินเอกชนที่จดทะเบียนใหม่ในระบบ	 
Torrens	System	ต�ม	Land	Registration	Act,	1902	และที่ดิน 
ของชนพื้นเมืองต�มกฎหม�ยจ�รีตประเพณี	 โดยโครงก�ร
อสังห�ริมทรัพย์สำ�คัญของภ�คเอกชน	 ได้แก่	 ก�รก่อสร้�ง
ศูนย์ก�รค้�ขน�ดใหญ่	และก�รก่อสร้�งที่อยู่อ�ศัย	มีก�รพัฒน� 
ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อ�ศัยเพิ่มขึ้นม�ก	 โดยเฉพ�ะในกรุงมะนิล� 
และพื้นที่โดยรอบ	ปัจจุบันมีศูนย์กล�งธุรกิจ	(Central	Business	
District:	CBD)	สำ�คญั	3	แหง่ในกรงุมะนลิ�	คอื	Makati	City	CBD,	
Ortigas	CBD	และ	Fort	Bonifacio	Global	City	(BGC)

โอกาสและอุปสรรคของการลงทุน
ด้านอสังหาริมทรัพย์ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

	 ประเทศอินโดนีเซีย	 แกนหลักของเศรษฐกิจยังพึ่งพิง 
ก�รบริโภคในประเทศกว่�ร้อยละ	 60	 อุตส�หกรรมไทยที่เข้�ไป	 
ลงทุน	ปัจจุบันล้วนเป็นภ�คก�รผลิตที่ไทยมีศักยภ�พและส�ม�รถ 
ตอบโจทยค์ว�มตอ้งก�รในประเทศอนิโดนเีซยีได้	อ�ท	ิอตุส�หกรรม 
ก�รผลิตสินค้�และก�รบริก�ร	เช่น	ร้�นอ�ห�รไทย	ธุรกิจแฟรนไชส์
อ�ห�ร	ชิ้นส่วนย�นยนต์		
	 ประเทศอินโดนีเซีย	 แม้จะเป็นตล�ดใหญ่	 มีประช�กร
ประม�ณครึ่งหนึ่งของประช�กรทั้งหมดใน	ASEAN	แต่ประช�กร 
ส่วนใหญ่ยังมีฐ�นะย�กจน	ก�รพัฒน�โครงก�รที่อยู่อ�ศัยมีทั้ง 
แนวร�บและแนวสงู	ร�ค�ทีอ่ยูอ่�ศยัในประเทศอนิโดนเีซยีปรบัตวั 
รวดเร็วม�กในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่�นม�	 ร�ค�ห้องชุดคอนโดมิเนียม	 

ไม่ต่�งจ�กร�ค�ในกรุงเทพฯ	 -	 ปริมณฑลม�กนัก	 พื้นที่อ�ค�ร 
สำ�นักง�นในกรุงจ�ก�ร์ต�มีปริม�ณน้อยกว่�ในกรุงเทพฯ	ขณะที่ 
คว�มต้องก�รเช่�มีม�ก	มีอัตร�ก�รใช้พื้นที่อ�ค�รสำ�นักง�นสูง 
ประม�ณร้อยละ	93	-	94	โดยช�วต่�งช�ติในประเทศอินโดนีเซีย 
ไม่มีสิทธิซื้อบ้�นแนวร�บหรือที่ดินได้	 ไม่ส�ม�รถซื้อห้องชุด 
เป็นกรรมสิทธิ์ถ�วรได้	 ช�วต่�งช�ติซึ่งต้องก�รซื้อที่อยู่อ�ศัย 
เป็นกรรมสิทธิ์ถ�วรจึงยังต้องใช้วิธีกระทำ�ผ่�น	Nominee	
	 แต่อย่�งไรก็ดี	 ไม่มีกฎหม�ยใดที่จำ�กัดสิทธิช�วต่�งช�ติ 
หรือนิติบุคคลต่�งช�ติในก�รจดทะเบียนจัดตั้ งนิติบุคคล
อินโดนีเซียและไม่มีก�รจำ�กัดสัดส่วนก�รถือหุ้นในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจลงทุนหรือพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	 ดังนั้น	 บริษัทต่�งช�ติ 
ซึง่จดทะเบยีนในประเทศอนิโดนเีซยีกส็�ม�รถสร�้งคอนโดมเินยีมได ้
ต�มสิทธิก�รสร้�ง	 (Right	 to	 Build)	 ด้วย	 และคนต่�งช�ติ 
ซึ่งรวมถึงบริษัทต่�งช�ติซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 
ก็ส�ม�รถเป็นเจ�้ของคอนโดมิเนียมได้ด้วย	ต�มสิทธิสูงสุด	30	ปี	 
และต่ออ�ยุได้อีก	20	ปี

โอกาสและอุปสรรคของการลงทุน
ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศมาเลเซีย 

	 ประเทศม�เลเซยีมกี�รขย�ยตวัท�งเศรษฐกจิอย่�งตอ่เนือ่ง	
โดยเป็นก�รลงทุนจ�กต่�งช�ติทั่วโลก	 อุตส�หกรรมที่นักลงทุน 
นิยมเข้�ม�ลงทุน	 ได้แก่	 เครื่องใช้ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์	 
โลหะขั้นพื้นฐ�น	 อุตส�หกรรมเคมีและเคมีภัณฑ์	 ซึ่งเป็นกลุ่ม
อุตส�หกรรมที่ประเทศม�เลเซียต้องก�รส่งเสริมคว�มส�ม�รถ 
ในก�รแข่งขันในตล�ดส่งออก	 ขณะที่อุตส�หกรรมย�นยนต์	 
ยังคงเป็นอุตส�หกรรมที่ประเทศม�เลเซียปกป้องให้แก่นักธุรกิจ 
ในประเทศ	 โดยไม่อนุญ�ตให้นักลงทุนส�ม�รถลงทุนได้	 100%	 
เพื่อปกป้องตร�สินค้�ประจำ�ช�ติของตนเอง	
	 ด�้นก�รพฒัน�อสงัห�รมิทรพัย	์มโีครงก�ร	Make	Malaysia	
Your	Second	Home	หรอื	MM2H	เปน็ม�ตรก�รจงูใจช�วต�่งช�ต ิ
ให้ม�ลงทุนในประเทศ	 โดยอนุญ�ตให้ช�วต่�งช�ติซื้อที่อยู่อ�ศัย 
โดยมสีทิธสิมบรูณไ์ดเ้ฉพ�ะทีอ่ยูอ่�ศยัร�ค�เกนิกว�่	2.5	ล�้นบ�ท
ขึน้ไป	(ห�กเปน็ในรฐัซ�ร�วกั	เฉพ�ะทีอ่ยูอ่�ศยัร�ค�	3.5	ล�้นบ�ท 
ขึ้นไป)	 ได้วีซ่�เข้�เมืองอย่�งถูกต้อง	 และส�ม�รถเช่�ที่ดิน 
ในระยะเวล�	 60	 -	 99	ปี	 ทั้งนี้ไม่จำ�กัดจำ�นวนหน่วย	 โดยซื้อได้ 
ในพืน้ทีซ่ึง่ไมใ่ชท่ีด่นิทีส่งวนเฉพ�ะคนเชือ้ส�ยม�เลย	์และซือ้ทีด่นิ 
เพื่อก�รเกษตรไม่ได้
	 ต�มม�ตรก�ร	MM2H	นี้	 ช�วต่�งช�ติจะต้องนำ�เงินเข้�ม� 
เพื่อซื้อที่อยู่อ�ศัย	 หรือมีแผนที่จะย้�ยเข้�ม�อยู่ในประเทศ 
ม�เลเซียจริงในอน�คต	ห้�มก�รซื้อเพื่อเก็งกำ�ไร	โดยช�วต่�งช�ติ 
ที่สนใจจะเข้�ร่วมโครงก�ร	 MM2H	 ต้องมีอ�ยุ	 50	 ปีขึ้นไป	 
ตอ้งมเีงนิฝ�ก	1.5	ล�้นบ�ทในบญัช	ีหรอืมใีบรบัรองว�่มเีงนิบำ�น�ญ 
เดอืนละไมต่ำ�่กว�่	100,000	บ�ท	แตส่ำ�หรบัผูท้ีม่อี�ยตุำ�่กว�่	50	ป	ี 
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ตอ้งมเีงนิฝ�กในประเทศม�เลเซยีอย�่งนอ้ย	3	ล�้นบ�ท	และภ�ยใน	
1	ป	ีส�ม�รถถอนเงนิได	้1.5	ล�้นบ�ท	เพือ่ก�รใชจ้�่ย	แตอ่ย�่งนอ้ย 
ต้องมีเงินเหลือติดบัญช	ี1.5	ล้�นบ�ท	
	 ตล�ดที่อยู่อ�ศัยในประเทศม�เลเซียกระจุกตัวอยู่ใน	 
3	บริเวณสำ�คัญ	คือ	 เมืองกัวล�ลัมเปอร์และปริมณฑล	ซึ่งอยู่ใน 
บริเวณที่เรียกว่�	 Klang	Valley	นอกจ�กนี้	 มีตล�ดที่สำ�คัญอีก	 
2	บริเวณ	คือ	 เมืองปีนัง	ท�งเหนือของประเทศ	และยะโฮร์บ�ห์รู	 
ท�งใต้ของประเทศติดกับประเทศสิงคโปร	์โดยที่อยู่อ�ศัยในเมือง 
กัวล�ลัมเปอร์	 มีสัดส่วนไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 30	 ของตล�ด 
ทั้งประเทศ	

โอกาสและอุปสรรคของการลงทุน
ด้านอสังหาริมทรัพย์ในสาธารณรัฐสิงคโปร์

	 ประเทศสิงคโปร์ได้รับแรงกระตุ้นจ�กปัจจัยก�รส่งออก 
ในภูมิภ�คเอเชีย	เป็นฐ�นก�รผลิตอุตส�หกรรมช้ันสูง	มีก�รสนับสนุน 
ก�รคิดค้นวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์	 มีก�รปกป้องทรัพย์สิน 
ท�งปญัญ�		นกัลงทนุต�่งช�ตมิอีสิระในก�รโอนเงนิตร�ต�่งประเทศ 
และผลกำ�ไรในก�รประกอบธุรกิจออกนอกประเทศได้	 ไม่มี 
ก�รเก็บภ�ษีกำ�ไรจ�กก�รข�ยสินทรัพย์	 (Capital	Gains	 Tax)	 
และภ�ษีโรงเรือน	 แต่ประเทศสิงคโปร์ก็มีอุปสรรคในก�รลงทุน 
เนื่องจ�กเป็นตล�ดเล็ก	 สินค้�นำ�เข้�ส่วนใหญ่จะส่งออกต่อไป 
ยังประเทศที่ส�ม	 (Re-export)	 มีคว�มเข้มงวดกับก�รจ้�ง 
แรงง�น	ดังนั้นผู้ประกอบก�รต้องมีก�รศึกษ�ขั้นตอนให้ดี

	 ประเทศสิงคโปร์ให้คว�มสำ�คัญกับนโยบ�ยก�รเคหะ	 โดย
มีคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเคหะ	 (Housing	 &	Development	
Board)	เป็นหน่วยง�นภ�ครัฐที่มีหน้�ที่จัดห�ที่พักอ�ศัย	ว�งแผน	
และพฒัน�ทีอ่ยูอ่�ศยัเพือ่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รด�้นทีอ่ยูอ่�ศยั
ของประช�ชน	 รัฐบ�ลใช้เงินอุดหนุนประช�ชนจ�กระบบกองทุน
บำ�เหน็จบำ�น�ญ	(Central	Provident	Fund)	
	 จ�กสถิติพบว่�	 ในปี	 2553	 มีช�วสิงคโปร์ร้อยละ	 83	 
พักอ�ศัยในที่อยู่อ�ศัยซึ่งจัดสร�้งโดยก�รเคหะ	ขณะที่ร้อยละ	11	 
อยู่ในคอนโดมิเนียมและอพ�ร์ตเมนต์ซึ่งสร้�งโดยภ�คเอกชน	 
และมีเพียงร้อยละ	 6	 ที่ครอบครองที่ดินหรือบ้�นพร้อมที่ดิน	 
แต่ในช่วง	 10	 ปีที่ผ่�นม�	 ช�วต่�งช�ติเข้�ไปเป็นส่วนสำ�คัญ 
ในก�รไล่ซื้อที่อยู่อ�ศัย	 ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นคอนโดมิเนียม	และ
ทำ�ใหร้�ค�ทีอ่ยูอ่�ศยัหรอืคอนโดมเินยีมปรบัตวัสงูขึน้ม�ก	จนทำ�ให้
ท�งก�รสิงคโปร์ต้องออกม�ตรก�รสกัดฟองสบู่ในอน�คต	 โดยมี 
ทั้งม�ตรก�รปรับขึ้นภ�ษีผู้ซื้อแบบยกแผง	 ควบคุมด้�นสินเชื่อ		 
และควบคุมก�รซื้อบ้�นของก�รเคหะสิงคโปร์		
	 ทัง้นี	้มกี�รกำ�หนดภ�ษผีูข้�ยสำ�หรบัก�รข�ยอสงัห�รมิทรพัย์
และทีด่นิสำ�หรบัก�รอตุส�หกรรมซึง่เกดิขึน้ภ�ยใน	3	ปหีลงัก�รซือ้	 
โดยกำ�หนดให้ก�รข�ยภ�ยในปีแรกต้องเสียภ�ษีร้อยละ	 15	 
ห�กข�ยภ�ยในปีที่	 2	 ต้องเสียภ�ษีร้อยละ	 10	 และห�กข�ย 
ภ�ยในปีที	่3	ต้องเสียภ�ษีร้อยละ	5
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โอกาสและอุปสรรคของการลงทุน
ด้านอสังหาริมทรัพย์ในบรูไนดารุสซาลาม

	 ประเทศบรูไน	เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับอุตส�หกรรม 
นำ้�มันและก๊�ซ	 รัฐบ�ลตระหนักดีว่�ทรัพย�กรนำ้�มันและ 
ก๊�ซธรรมช�ติมีจำ�กัด	 จึงพย�ย�มพัฒน�เศรษฐกิจให้กระจ�ย
ในหล�ยภ�คส่วน	 เช่น	 ก�รท่องเที่ยว	 ก�รขนส่ง	 ก�รบริก�ร 
ด้�นก�รเงิน	ท่�เรือ	 และเมืองอุตส�หกรรม	 เร่งปฏิรูปโครงสร้�ง 
ท�งเศรษฐกิจ	 โดยมีก�รประก�ศแผนพัฒน�ระยะย�ว	 เรียกว่� 
วิสัยทัศน์บรูไน	 ปี	 2578	 (Vision	 Brunei	 2035)	 เปลี่ยนไปให้
คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ภ�คเศรษฐกิจอื่น	 มีก�รส่งเสริมให้ 
นกัลงทนุต�่งช�ตเิข�้ม�ลงทนุโดยก�รใหส้ทิธพิเิศษหล�ยประก�ร	
เช่น	 ก�รให้สิทธิพิเศษด้�นภ�ษี	 ประเทศบรูไนไม่มีก�รเก็บภ�ษี 
เงินได้บุคคลธรรมด�และห้�งหุ้นส่วน	 ไม่มีเก็บภ�ษีส่งออก	ภ�ษี
กำ�ไรจ�กก�รข�ย	 (Capital	Gains	 Tax)	ภ�ษีก�รผลิต	 รัฐบ�ล 
บรูไนให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศสม�ชิกอ�เซียนด้วยก�รลดอัตร� 
ภ�ษีนำ�เข้�เหลือร้อยละ	0	-	5
	 ด้�นก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	 ประเทศบรูไนเป็นอีกหนึ่ง
ประเทศที่รัฐบ�ลได้แก้ไขกฎหม�ยที่ดินและบัญญัติเกี่ยวกับ 
สิทธิก�รถือครองที่ดินหรืออสังห�ริมทรัพย์เมื่อวันที่	 1	 ตุล�คม	
2554	 โดยกำ�หนดให้พลเมืองบรูไนเท�่นั้นที่มีสิทธิในก�รถือครอง
หรือซื้อข�ยที่ดินหรืออสังห�ริมทรัพยภ์�ยในประเทศ	ช�วต�่งช�ติ 
ที่มีถิ่นพำ�นักอ�ศัยถ�วรอยู่ในประเทศบรูไน	 (Permanent	 
Resident)	 หรือนักลงทุนต่�งช�ติโดยทั่วไปจะไม่ส�ม�รถซื้อ 
หรือถือครองที่ดินหรืออสังห�ริมทรัพย์ในประเทศบรูไนได้อีกต่อไป	 
แต่ยังคงอนุญ�ตให้ส�ม�รถเช่�ชั่วคร�ว	 (Temporary	 Lease) 
ได้อยู่
	 อย่�งไรก็ดี	 บริษัทต่�งช�ติและช�วต่�งช�ติยังคงส�ม�รถ
เช�่อสังห�ริมทรัพย์	ได้แก	่ที่ดินหรือบ้�นพัก	พร้อมส�ธ�รณูปโภค	
สำ�หรับก�รประกอบธุรกิจหรือพักอ�ศัยได้โดยไม่มีข้อจำ�กัด 
ท�งกฎหม�ยแต่อย่�งใด	โดยอัตร�ค่�เช�่จะขึ้นอยู่กับร�ค�ตล�ด
และที่ตั้งของพื้นที่อสังห�ริมทรัพย์นั้นๆ

โอกาสและอุปสรรคของการลงทุน
ด้านอสังหาริมทรัพย์ในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์

	 ประเทศเมียนม�ร์	 หรือพม่�	 เร่งดำ�เนินโครงก�รพัฒน�
เศรษฐกิจขน�ดใหญ่	 เพื่อกระตุ้นก�รพัฒน�และก�รขย�ยตัว 
ท�งเศรษฐกิจอย่�งเป็นระบบ	 โดยเฉพ�ะก�รเร่งดำ�เนินโครงก�ร
พัฒน�ท่�เรือนำ้�ลึกสำ�คัญอีก	 2	 แห่ง	 คือ	 ท่�เรือนำ้�ลึกทว�ย 
ในภ�คตะน�วศร	ีและท่�เรอืนำ�้ลกึสติต่วยในรฐัยะไข่	ซึง่ดำ�เนนิก�ร 
ร่วมกับประเทศอินเดีย

	 ด้�นก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	 แม้ประเทศเมียนม�ร์ 
เป็นตล�ดขน�ดใหญ่	 มีประช�กรหน�แน่น	 ที่ดินของประเทศ 
เมยีนม�รส์ว่นใหญเ่ปน็ของรฐับ�ล	ทีไ่ดม้กี�รจดัสรรทีด่นิใหเ้อกชน 
เมียนม�ร์ถือครองเป็นบ�งส่วน	 ส่วนช�วต่�งช�ติ	 ไม่ว่�จะเป็น 
บุคคลธรรมด�	เป็นส�ข�ของบริษัทต่�งช�ติ	เป็นสำ�นักง�นผู้แทน 
ของบริษัทต่�งช�ติ	 เป็นบริษัทเมียนม�ร์ที่มีต่�งช�ติถือหุ้น	 หรือ
เป็นบริษัทร่วมทุนต่�งช�ติกับเมียนม�ร์	 ล้วนไม่ส�ม�รถถือครอง
กรรมสิทธิ์สมบูรณ์	 หรือ	 Freehold	 ในที่ดินได้	 ซึ่งก�รถือครอง
แบบกรรมสิทธิ์ก�รเช่�	 หรือ	 Leasehold	 คนต่�งช�ติอ�จได้รับ
อนญุ�ตใหท้ำ�สญัญ�เช�่ทีด่นิไดน้�นถงึ	30	ป	ีตอ่อ�ยไุดอ้กี	2	ครัง้	 
ครัง้ละ	15	ป	ีซึง่ในอน�คต	กฎหม�ยก�รลงทนุฉบบัใหมอ่�จกำ�หนด 
ให้สัญญ�เช่�ส�ม�รถทำ�ได้น�นถึง	 50	ปี	 แต่ต่ออ�ยุได้	 2	 ครั้ง	
ครั้งละ	10	ปี	
	 ที่ดินแปลงใหญ่ในเมืองใหญ่มักเป็นที่ดินของร�ชก�ร	 
ซึ่งมีอำ�น�จต่อรองม�ก	บริษัทที่พัฒน�โครงก�รคอนโดมิเนียม 
หรอือพ�รต์เมนตข์�ย	อ�จเช�่ทีร่�ชก�รเหล�่นีโ้ดยมขีอ้แลกเปลีย่น 
ทีจ่ะตอ้งกนัหนว่ยพกัอ�ศยัสว่นหนึง่ม�กถงึประม�ณรอ้ยละ	30	-	50	 
ของหน่วยข�ยทั้งหมดให้หน่วยร�ชก�รเหล่�นี้ไปทำ�ประโยชน์	

โอกาสและอุปสรรคของการลงทุน
ด้านอสังหาริมทรัพย์ในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

	 ประเทศเวียดน�มพึ่งพ�ร�ยได้จ�กก�รส่งออกค่อนข้�งสูง	 
อุตส�หกรรมที่ ได้รับคว�มสนใจจ�กนักลงทุนต่�งช�ติคือ
อุตส�หกรรมก�รผลิต	ส่วนภ�คอสังห�ริมทรัพย์มีโครงก�รลงทุน 
สำ�คญัคอื	โครงก�รลงทนุพฒัน�เขตทีอ่ยูอ่�ศยัในจงัหวดับนิหเ์ยอืง	 
ท�งตอนใต้ของประเทศ	 ภ�ยใต้คว�มร่วมมือของประเทศ 
เวียดน�มและญี่ปุ่น	 พื้นที่ที่มีก�รลงทุนจ�กต่�งช�ติที่สำ�คัญ	 
ได้แก่	จังหวัดบินห์เยือง	(Binh	Duong)	ท�งตอนใต้ของเวียดน�ม	 
จังหวัดไฮฟง	 (Hai	 Phong)	 และจังหวัดดงไน	 (Dong	 Nai)	 
ต�มลำ�ดับ	 และธุรกิจก่อสร้�งยังเป็นธุรกิจที่ได้รับก�รส่งเสริม 
ก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศอีกด้วย
	 ประเทศเวียดน�มไม่อนุญ�ตให้เอกชนเป็นเจ้�ของที่ดิน	
โดยที่ดินทั้งหมดในประเทศเป็นของรัฐที่อนุญ�ตให้เอกชนใช้ 
โดยก�รแบง่สรรใหใ้ชห้รอืใหเ้ช�่ทีด่นิในรปูแบบของก�รใหใ้ชส้ทิธิ
ในก�รใช้ที่ดินระยะย�ว	(Long-term	Land	Use	Rights	-	LURs)	
ผูท้ีไ่ดร้บัสทิธกิ�รใชท้ีด่นินัน้จะตอ้งใชท้ีด่นิต�มวตัถปุระสงคเ์ฉพ�ะ
ที่กำ�หนดไว้ในเงื่อนไขของก�รใช้ที่ดินเท่�นั้น	และอยู่ในช่วงเวล� 
ที่กำ�หนด	 ก�รจัดสรรให้สิทธิในก�รใช้ที่ดินระยะย�วจะให้แต่ 
เฉพ�ะบุคคลธรรมด�หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นต�มกฎหม�ย 
ของประเทศเวียดน�มเท่�นั้น	 แต่เมื่อมีก�รหลั่งไหลของเงินทุน 
จ�กต่�งช�ติ	 รัฐบ�ลเห็นว่�ควรมีก�รเอื้ออำ�นวยในเรื่องก�รใช้ 
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สิทธิในที่ดินเพื่อก�รอยู่อ�ศัยของช�วต่�งช�ติที่เข้�ม�ลงทุน 
หรอืทำ�ง�นในประเทศเวยีดน�ม	จงึไดอ้นญุ�ตใหว้สิ�หกจิต�่งช�ต ิ
หรอืช�วต�่งช�ตสิ�ม�รถเช�่ซือ้และเปน็เจ�้ของอสงัห�รมิทรพัยไ์ด	้ 
โดยได้ริเริ่มโครงก�รนำ�ร่องขึ้นเมื่อปี	 2552	 ซึ่งอนุญ�ตให้บุคคล
ธรรมด�และนิติบุคคลต่�งช�ติ	 5	 กลุ่มซื้ออพ�ร์ตเมนต์ในเขต 
ที่รัฐบ�ลจัดสรรให้เป็นเขตที่อยู่อ�ศัยของช�วต่�งช�ติ	 โดยเป็น 
ก�รซื้อที่ไม่ใช่สิทธิ์เด็ดข�ด	 แต่มีกำ�หนดระยะเวล�ในก�รเป็น
เจ้�ของ	โดยโครงก�รนี้มีระยะเวล�	5	ปี	และคนต�่งช�ติ	5	กลุ่ม
ได้แก่
	 1)		คนต�่งช�ตทิีเ่ข�้ม�ลงทนุต�มกฎหม�ยว�่ดว้ยก�รลงทนุ
	 2)		คนต่�งช�ติที่ทำ�คุณประโยชน์ต่อประเทศเวียดน�ม	 
และได้รับอนุญ�ตพิเศษให้ซื้อที่อยู่อ�ศัยได้
	 3)		คนต่�งช�ติที่มีคู่สมรสเป็นช�วเวียดน�มที่อ�ศัยอยู่ใน
ประเทศเวียดน�ม
	 4)	 คนต่�งช�ติที่ประกอบวิช�ชีพพิเศษที่ข�ดแคลนใน
ประเทศเวียดน�ม
	 5)	 ธุรกิจที่เป็นก�รลงทุนโดยต่�งช�ติ	 ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 
ด้�นอสังห�ริมทรัพย์	 และซื้ออพ�ร์ตเมนต์เพื่อใช้เป็นที่พักอ�ศัย 
ให้แก่พนักง�นของบริษัท

โอกาสและอุปสรรคของการลงทุน
ด้านอสังหาริมทรัพย์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

	 ประเทศล�วมีทรัพย�กรธรรมช�ติที่อุดมสมบูรณ์	 ที่พร้อม
รองรบัทัง้ก�รเพ�ะปลกูพชืและก�รทำ�เหมอืงแร	่มอีตัร�ก�รขย�ยตวั 
ท�งเศรษฐกิจสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอ�เซียน	 ล�วยังคงพึ่งพิง
ตล�ดส่งออกหลัก	 อุปสรรคสำ�คัญคือ	 ก�รข�ดประสิทธิภ�พ 
ในก�รบังคับใช้กฎหม�ย	 ข�ดระบบก�รจัดก�ร	 ข�ดแคลน
ส�ธ�รณูปโภคพื้นฐ�น	ตล�ดมีขน�ดเล็ก	กำ�ลังซื้อตำ่�	 กรรมสิทธิ์ 
ในที่ดินของประเทศล�วทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์รวมของช�ติ	 
แตร่ฐับ�ลอ�จมอบสทิธใินทีด่นิบ�งสว่นใหแ้กป่ระช�ชนช�วล�วได้
		 สำ�หรับนักลงทุนต่�งช�ติ	 กฎหม�ยที่ดินกำ�หนดไว้ชัดเจน
ว่�นักลงทุนต่�งช�ติไม่ส�ม�รถถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใช้ที่ดินได้	 
แต่มีสิทธิเข้�ใช้ประโยชน์ได้เพียงก�รทำ�สัญญ�เช่�ที่ดิน	 หรือ
สญัญ�สมัปท�นทีด่นิกบัรฐับ�ล	โดยระยะเวล�ก�รเช่�จะได้สงูสดุ
ไม่เกิน	 50	ปี	 แต่ส�ม�รถต่ออ�ยุสัญญ�เช่�ได้อีกแล้วแต่กรณ	ี 
ในขณะทีก่�รเช่�ทีด่นิจ�กเอกชนช�วล�ว	ขึน้กบัก�รตกลงระหว่�ง 
คู่สัญญ�เป็นหลัก	 โดยส�ม�รถเช่�ได้สูงสุดไม่เกิน	 30	 ปี	 และ
ส�ม�รถต่ออ�ยุสัญญ�เช�่ได้อีกแล้วแต่กรณ	ี
	 อย่�งไรก็ต�ม	กฎหม�ยว่�ด้วยภ�ษีที่ดินของประเทศล�ว	
กำ�หนดให้บุคคลผู้มีสิทธิในก�รใช้ที่ดิน	 ต้องดำ�เนินก�รเสียภ�ษี
ที่ดินร�ยปี	 และนักลงทุนต่�งช�ติซึ่งเช่�สิทธิในก�รใช้ที่ดินและ 

ครอบครองที่ดินจ�กเอกชนช�วล�วก็มีหน้�ที่ต้องเสียภ�ษีที่ดิน
ตลอดระยะเวล�ที่ครอบครองก�รเช่�สิทธิดังกล่�ว	 รวมไปถึงเบี้ย
ปรับภ�ษีเพิ่มเติมอีกด้วย	ดังนั้นก�รตรวจสอบหลักฐ�นก�รชำ�ระ
ค่�ภ�ษทีีด่นิดงักล่�วจงึเป็นประเดน็สำ�คญัทีน่กัลงทนุต่�งประเทศ
ต้องตรวจสอบก่อนก�รตัดสินใจเช่�ที่ดินจ�กเอกชนช�วล�ว

โอกาสและอุปสรรคของการลงทุน
ด้านอสังหาริมทรัพย์ในราชอาณาจักรกัมพูชา

	 ประเทศกัมพูช�ให้คว�มสำ�คัญกับก�รส่งเสริมก�รลงทุน
กิจกรรมเศรษฐกิจให้กระจ�ยไปต�มพื้นที่ต่�งๆ	 ของประเทศ 
ม�กขึ้น	 ผ่�นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 21	 แห่ง	 โดยเฉพ�ะพื้นที่ที่มี 
ศักยภ�พด้�นก�รลงทุน	 เช่น	 สีหนุวิลล์	 เก�ะกง	และสว�ยเรียง	 
ประเทศกัมพูช�ได้แก้ไขระเบียบก�รลงทุนให้เอื้อต่อนักลงทุน 
ต่�งช�ติ	 เช่น	ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและก�รให้สิทธิประโยชน์ 
ต�่งๆ	แกโ่ครงก�รทีไ่ดร้บัก�รสง่เสรมิ	ใหส้ทิธเิปน็เจ�้ของสนิทรพัย ์
ทุกชนิดยกเว้นที่ดิน	แต่ก็ส�ม�รถเช�่ได้น�นถึง	99	ป	ี
	 ประเทศกมัพชู�มเีสน้ท�งเชือ่มโยงกบัประเทศในค�บสมทุร
อินโดจีนและมีท�งออกทะเล	 แต่ระบบส�ธ�รณูปโภคพื้นฐ�น 
อยูใ่นระหว�่งก�รพฒัน�	ผูท้ีม่สีทิธใินก�รถอืครองทีด่นิในประเทศ 
กัมพูช�	 ได้แก่	 ผู้ที่มีสัญช�ติกัมพูช�และนิติบุคคลที่มีสิทธิ 
เสมือนเป็นช�วกัมพูช�	 ซึ่งได้แก่	 นิติบุคคลที่มีช�วกัมพูช�ถือหุ้น 
และมีสิทธิในก�รออกเสียงร้อยละ	 51	 ขึ้นไป	นักลงทุนต่�งช�ติ 
ส่วนใหญ่นิยมเช่�ที่ดินเพื่อก�รลงทุนในระยะย�ว	 (15	ปีขึ้นไป)	 
โดยก�รขอสัมปท�นจ�กภ�ครัฐหรือก�รเป็นผู้ครองสิทธิร�ยย่อย	
(ร้อยละ	49)	ในบริษัทที่มีช�วกัมพูช�เป็นเจ้�ของ
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	 ช�วต่�งช�ติไม่มีสิทธิถือครองที่ดินต�มกฎหม�ยของ 
ประเทศกัมพูช�	 แต่ส�ม�รถทำ�สัญญ�เช่�ที่ดินเพื่อก�รลงทุน 
ระยะย�ว	 ซึ่งอนุญ�ตให้มีก�รซื้อข�ยหรือเช่�ต่อสัญญ�เช่�นั้นๆ	 
หรือใช้คำ้�ประกันก�รกู้ยืมเพื่อก�รลงทุน	 สัญญ�เช่�ระยะย�ว 
ต้องมีอ�ยุของสัญญ�อย่�งน้อย	 15	ปี	 ผู้เช่�ส�ม�รถปลูกสร้�ง 
อ�ค�รบนที่ดินนั้นๆ	 ได้	 แต่เงื่อนไขสิทธิในสิ่งปลูกสร้�งดังกล่�ว 
ยังไม่มีก�รกำ�หนดในกฎหม�ย
	 ห�กเป็นสัญญ�เช่�ที่ดินระยะย�วจะให้สิทธิในก�รเช่�ถึง	 
99	 ปี	 ห�กเป็นสัญญ�เช่�ที่ดินระยะสั้นที่มีก�รกำ�หนดเวล� 
ในก�รเช�่ไว้ส�ม�รถต่ออ�ยุใหม่ได้	
	 รัฐบ�ลกัมพูช�รับรองสิทธิของแต่ละบุคคลในก�รใช้ที่ดิน 
โดยก�รออก	 Certif icate	 of	 Land	 Use	 and	 Procession	 
ซึง่เทยีบเท�่กบัก�รมชีือ่เปน็เจ�้ของทีด่นิและทรพัยส์นิทีอ่ยูบ่นทีด่นิ 
ดังกล่�ว	 อย่�งไรก็ต�ม	แม้ว่�ใบรับรองแสดงคว�มเป็นเจ้�ของ
ที่ออกอย่�งเป็นท�งก�รจะยังมีใช้อยู่ในปัจจุบัน	 แต่มีเจ้�ของ 
ที่ดินน้อยร�ยที่ได้รับใบรับรองดังกล่�ว	 ดังนั้น	 นักลงทุนจึงควร 
ตรวจสอบก่อนเข้�ไปลงทุนว่�	 เจ้�ของที่ดินมีเอกส�รแสดง 
คว�มเป็นเจ้�ของที่ยังใช้ได้อยู่	

บทสรุป

	 ก�รกอ่เกดิประช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีน	(ASEAN	Economic	 
Community	 หรือ	 AEC)	 ในปี	 2558	 จะส่งผลให้ภ�คธุรกิจ 
และหนว่ยง�นภ�ครฐัต�่งๆ	ของสม�ชกิทัง้	10	ประเทศ	มกี�รปรบัตวั 
รองรับคว�มเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญ	 โดยภ�คอสังห�ริมทรัพย์
จะได้รับผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ	 ทั้งท�งตรงและ 
ท�งอ้อม	
	 คว�มท�้ท�ยใหม่ๆ 	ถอืเปน็ทัง้โอก�สทีจ่ะประสบคว�มสำ�เรจ็
และหนท�งสู่คว�มล้มเหลว	 ขึ้นอยู่กับก�รให้คว�มสนใจใฝ่ห�
ข้อมูล	 ก�รลงพื้นที่เพื่อเก็บเกี่ยวคว�มรู้ด้�นกฎหม�ย	ก�รตล�ด	
และก�รลงทุน	 รวมไปถึงก�รแสวงห�พันธมิตรที่มีคว�มชำ�น�ญ
และซื่อสัตย์
	 ผูป้ระกอบก�รตอ้งมกี�รว�งแผนเชงิโลจสิตกิสท์ีด่	ีเนือ่งจ�ก
ก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ทุกประเภทต้องเกี่ยวข้องกับก�รขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์ขน�ดใหญ่และขน�ดหนัก	 รวมทั้งบุคล�กร	แรงง�น
ระดับต่�งๆ	จำ�นวนม�ก
	 ผู้ประกอบก�รธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	 ซึ่งรวมตัวกัน
เป็นสม�คมหรือองค์กรต่�งๆ	 ควรมีก�รสื่อส�รและส�นสัมพันธ์
กับสม�คมหรือองค์กรต่�งๆ	ของประเทศอื่นๆ	ในภูมิภ�คอ�เซียน	 
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล	ข่�วส�ร	คว�มเคลื่อนไหวด้�นข้อกฎหม�ย
ก�รลงทุน	 กฎหม�ยแรงง�น	กฎหม�ยภ�ษี	 และระเบียบปฏิบัติ
ต�่งๆ	ซึง่มกี�รปรบัปรงุเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอใหท้นัตอ่สถ�นก�รณ์
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วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาสาระสําคัญชื่อกฎหมายลําดับ

พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกา

พระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่จะเวนคืนเพื่อสร�้งท�งหลวงพิเศษหม�ยเลข	6	
ส�ยบ�งปะอิน	-	นครร�ชสีม�	พ.ศ.	2556

พระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่จะเวนคืน	ในท้องที่ตำ�บลบ�งแก้ว	
อำ�เภอเมืองฉะเชิงเทร�	จังหวัดฉะเชิงเทร�	
พ.ศ.	2556

พระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่จะเวนคืน	เพื่อสร�้งและขย�ยท�งหลวงแผ่นดิน
หม�ยเลข	12	ส�ยแม่สอด	(เขตแดน)	-	มุกด�ห�ร	
ตอนก�ฬสินธุ์	-	น�ไคร	้พ.ศ.	2556

พระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่จะเวนคืน	เพื่อสร�้งและขย�ยท�งหลวง
ท้องถิ่น	ส�ยเชื่อมระหว่�งถนนประดิพัทธ์
กับถนนกำ�แพงเพชร	พ.ศ.	2556

พระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่จะเวนคืน	เพื่อขย�ยท�งหลวงแผ่นดิน
หม�ยเลข	122	ส�ยท�งเลี่ยงเมืองนครสวรรค์	
ที่บ้�นหนองตะโก	พ.ศ.	2556

พระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่จะเวนคืน	เพื่อสร�้งท�งหลวงพิเศษหม�ยเลข	81	
ส�ยบ�งใหญ่	-	ก�ญจนบุร	ีพ.ศ.	2556

พระร�ชกฤษฎีก�ให้ใช้พระร�ชบัญญัติควบคุม
อ�ค�ร	พ.ศ.	2522	บังคับในเขตเทศบ�ล
ตำ�บลหนองล่อง	อำ�เภอเวียงหนองล่อง	
จังหวัดลำ�พูน	พ.ศ.	2556

กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้�งท�งหลวงพิเศษ
หม�ยเลข	6	ส�ยบ�งปะอิน	-	นครร�ชสีม�	ในท้องที่อำ�เภอบ�งปะอิน	
อำ�เภอวังน้อย	อำ�เภออุทัย	จังหวัดพระนครศรีอยุธย�	อำ�เภอหนองแค	
อำ�เภอเมืองสระบุรี	อำ�เภอแก่งคอย	อำ�เภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุร	ี
และอำ�เภอป�กช่อง	อำ�เภอสีคิ้ว	อำ�เภอสูงเนิน	อำ�เภอข�มทะเลสอ	
อำ�เภอเมืองนครร�ชสีม�	จังหวัดนครร�ชสีม�

กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้�งท�งหลวงชนบท
ต�มโครงก�รก่อสร้�งท�งต่�งระดับบนท�งหลวงชนบท	ฉช.	4029	
บริเวณจุดตัดท�งรถไฟ	ในท้องที่ตำ�บลบ�งแก้ว	อำ�เภอเมือง
ฉะเชิงเทร�	จังหวัดฉะเชิงเทร�

กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้�งและขย�ย
ท�งหลวงแผ่นดินหม�ยเลข	12	ส�ยแม่สอด	(เขตแดน)	-	มุกด�ห�ร	
ตอนก�ฬสินธุ์	-	น�ไคร	้ในท้องที่อำ�เภอย�งตล�ด	อำ�เภอเมืองก�ฬสินธุ	์
อำ�เภอดอนจ�น	อำ�เภอกุฉิน�ร�ยณ์		จังหวัดก�ฬสินธุ์	
และอำ�เภอโพธิ์ชัย	อำ�เภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด

เนื่องจ�กกรุงเทพมห�นครได้ทำ�ก�รสำ�รวจเขตที่ดินเพื่อเวนคืน
ต�มพระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน	
เพื่อสร้�งและขย�ยท�งหลวงท้องถิ่นส�ยเชื่อมระหว�่ง
ถนนประดิพัทธ์กับถนนกำ�แพงเพชร	พ.ศ.	2550	ในท้องที่
แขวงส�มเสนใน	เขตพญ�ไท	และแขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	
กรุงเทพมห�นคร	ยังไม่แล้วเสร็จ	จึงได้ต่ออ�ยุพระร�ชกฤษฎีก�
เพื่อให้เจ้�หน้�ที่มีสิทธิเข้�ไปทำ�ก�รสำ�รวจและเพื่อทร�บ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังห�ริมทรัพย์

กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขย�ยท�งหลวงแผ่นดิน
หม�ยเลข	122	ส�ยท�งเลี่ยงเมืองนครสวรรค์	ที่บ้�นหนองตะโก	
ในท้องที่อำ�เภอเมืองนครสวรรค์	จังหวัดนครสวรรค์

กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้�งท�งหลวงพิเศษ
หม�ยเลข	81	ส�ยบ�งใหญ่	-	ก�ญจนบุรี	ในท้องที่อำ�เภอบ�งบัวทอง	
อำ�เภอบ�งใหญ่	จังหวัดนนทบุรี	อำ�เภอพุทธมณฑล	อำ�เภอนครชัยศรี	
อำ�เภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม	อำ�เภอบ้�นโป่ง	จังหวัดร�ชบุรี	
และอำ�เภอท่�มะก�	อำ�เภอท่�ม่วง	จังหวัดก�ญจนบุรี

เนื่องจ�กในเขตเทศบ�ลตำ�บลหนองล่อง	อำ�เภอเวียงหนองล่อง	
จังหวัดลำ�พูน	มีก�รขย�ยตัวทั้งในด้�นก�รก่อสร�้งอ�ค�ร
และก�รผังเมือง	สมควรให้ใช้พระร�ชบัญญัติควบคุมอ�ค�ร	
พ.ศ.	2522	บังคับในท้องที่ดังกล่�ว	เพื่อประโยชน์ในด้�นก�รควบคุม
เกี่ยวกับคว�มมั่นคงแข็งแรง	คว�มปลอดภัย	ก�รป้องกันอัคคีภัย	
ก�รส�ธ�รณสุข	ก�รรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อม	ก�รผังเมือง	
ก�รสถ�ปัตยกรรม	และก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ก�รจร�จร

26	เมษ�ยน	2556

22	พฤษภ�คม	2556

22	พฤษภ�คม	2556

20	มิถุน�ยน	2556

12	กรกฎ�คม	2556

10	กันย�ยน	2556

12	กันย�ยน	2556

1

2

3

4

5

6

7

Laws & Regulations
กฎหมายสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2556
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20	กันย�ยน	2556

22	ตุล�คม	2556

6	พฤศจิก�ยน	2556

13	พฤศจิก�ยน	2556

13	พฤศจิก�ยน	2556

19	ธันว�คม	2556

19	ธันว�คม	2556

21	ธันว�คม	2556

เนื่องจ�กในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลทับใต้	อำ�เภอหัวหิน	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	มีก�รขย�ยตัวทั้งในด้�นก�รก่อสร�้งอ�ค�ร
และก�รผังเมือง	สมควรให้ใช้พระร�ชบัญญัติควบคุมอ�ค�ร	
พ.ศ.	2522	บังคับในท้องที่ดังกล่�ว		

กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้�งท�งหลวงพิเศษ
หม�ยเลข	7	ส�ยกรุงเทพมห�นคร	-	บ้�นฉ�ง	รวมท�งแยกไปบรรจบ
ท�งหลวงแผ่นดินหม�ยเลข	34	(บ�งวัว)	และท�งแยกเข้�ท่�เรือ
แหลมฉบัง	ตอนบ�้นหนองปรือ	-	บ้�นฉ�ง	และตอนท�งแยก
ไปบรรจบท�งหลวงแผ่นดินหม�ยเลข	3	(บ้�นอำ�เภอ)	และเพื่อขย�ย
ท�งหลวงแผ่นดินหม�ยเลข	331	ส�ยพนมส�รค�ม	-	สัตหีบ	
ตอนบรรจบท�งหลวงพิเศษหม�ยเลข	7	(บ้�นเข�บ�ยศรี)	
และท�งหลวงแผ่นดินหม�ยเลข	3	ส�ยกรุงเทพมห�นคร	-	ตร�ด	
ตอนบ้�น	กม.	16	-	บ้�น	กม.	18	ในท้องที่อำ�เภอบ�งละมุง	
อำ�เภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	และอำ�เภอบ้�นฉ�ง	จังหวัดระยอง

กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้�งและขย�ย
ท�งหลวงท้องถิ่น	ส�ยเชื่อมระหว่�งถนนกำ�แพงเพชร	2	
กับซอยวิภ�วดีรังสิต	17	ในท้องที่แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	
กรุงเทพมห�นคร	

กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขย�ยท�งหลวงท้องถิ่น
ส�ยถนนไมตรีจิตและถนนคลองเก้�	ในท้องที่แขวงส�มว�ตะวันออก
เขตคลองส�มว�	และแขวงคลองสิบ	เขตหนองจอก	กรุงเทพมห�นคร

กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้�งและขย�ย
ท�งหลวงชนบท	ส�ยเชื่อมระหว่�งท�งหลวงพิเศษหม�ยเลข	7	
กับท�งแยกเข้�ท่�เรือแหลมฉบัง	ในท้องที่ตำ�บลบึง	อำ�เภอศรีร�ช�	
และตำ�บลบ�งละมุง	อำ�เภอบ�งละมุง	จังหวัดชลบุรี

สร�้งและขย�ยท�งหลวงท้องถิ่น	ส�ยเชื่อมระหว่�งซอยศูนย์วิจัย	5	
กับซอยพระร�มเก้�	แยก	18	ในท้องที่แขวงบ�งกะปิ	เขตห้วยขว�ง	
กรุงเทพมห�นคร

เนื่องจ�กกรุงเทพมห�นครได้ทำ�ก�รสำ�รวจเขตที่ดินเพื่อเวนคืน
ต�มพระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน	
เพื่อขย�ยท�งหลวงท้องถิ่นส�ยซอยร�มอินทร�	14	พ.ศ.	2550	
ในท้องที่แขวงท่�แร้ง	เขตบ�งเขน	และแขวงจรเข้บัว	แขวงล�ดพร้�ว
เขตล�ดพร�้ว	กรุงเทพมห�นคร	ยังไม่แล้วเสร็จ	จึงได้ต่ออ�ยุ
พระร�ชกฤษฎีก�เพื่อให้เจ้�หน้�ที่มีสิทธิเข้�ไปทำ�ก�รสำ�รวจ
และเพื่อทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังห�ริมทรัพย์

เนื่องจ�กในท้องที่บ�งแห่งในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหินเหล็กไฟ	
อำ�เภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	มีก�รขย�ยตัว
ทั้งในด้�นก�รก่อสร้�งอ�ค�รและก�รผังเมือง	สมควรให้ใช้
พระร�ชบัญญัติควบคุมอ�ค�ร	พ.ศ.	2522	บังคับในท้องที่ดังกล่�ว

พระร�ชกฤษฎีก�ให้ใช้พระร�ชบัญญัติ
ควบคุมอ�ค�ร	พ.ศ.	2522	บังคับในเขต
องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลทับใต	้อำ�เภอหัวหิน	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	พ.ศ.	2556

พระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่จะเวนคืน	เพื่อสร�้งท�งหลวงพิเศษหม�ยเลข	7	
ส�ยกรุงเทพมห�นคร	-	บ้�นฉ�ง	รวมท�งแยก
ไปบรรจบท�งหลวงแผ่นดินหม�ยเลข	34	
(บ�งวัว)	และท�งแยกเข้�ท่�เรือแหลมฉบัง	
ตอนบ้�นหนองปรือ	-	บ้�นฉ�ง	และตอนท�งแยก
ไปบรรจบท�งหลวงแผ่นดินหม�ยเลข	3	
(บ้�นอำ�เภอ)	และเพื่อขย�ยท�งหลวงแผ่นดิน
หม�ยเลข	331	ส�ยพนมส�รค�ม	-	สัตหีบ	
ตอนบรรจบท�งหลวงพิเศษหม�ยเลข	7	
(บ้�นเข�บ�ยศรี)	และท�งหลวงแผ่นดิน
หม�ยเลข	3	ส�ยกรุงเทพมห�นคร	-	ตร�ด	
ตอนบ้�น	กม.	16	-	บ้�น	กม.	18	พ.ศ.	2556

พระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่จะเวนคืน	เพื่อสร�้งและขย�ยท�งหลวงท้องถิ่น	
ส�ยเชื่อมระหว่�งถนนกำ�แพงเพชร	2	
กับซอยวิภ�วดีรังสิต	17	พ.ศ.	2556

พระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่จะเวนคืน	เพื่อขย�ยท�งหลวงท้องถิ่น	
ส�ยถนนไมตรีจิตและถนนคลองเก้�	พ.ศ.	2556

พระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่จะเวนคืน	ในท้องที่ตำ�บลบึง	อำ�เภอศรีร�ช�	
และตำ�บลบ�งละมุง	อำ�เภอบ�งละมุง	
จังหวัดชลบุรี	พ.ศ.	2556

พระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่จะเวนคืน	เพื่อสร�้งและขย�ยท�งหลวงท้องถิ่น	
ส�ยเชื่อมระหว่�งซอยศูนย์วิจัย	5	
กับซอยพระร�มเก้�	แยก	18	พ.ศ.	2556

พระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่จะเวนคืน	เพื่อขย�ยท�งหลวงท้องถิ่น	
ส�ยซอยร�มอินทร�	14	พ.ศ.	2556

พระร�ชกฤษฎีก�ให้ใช้พระร�ชบัญญัติ
ควบคุมอ�ค�ร	พ.ศ.	2522	บังคับในท้องที่บ�งแห่ง
ในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหินเหล็กไฟ	
อำ�เภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ	์พ.ศ.	2556
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16	มกร�คม	2556

16	มกร�คม	2556

6	มีน�คม	2556

3	เมษ�ยน	2556

3	พฤษภ�คม	2556

16	พฤษภ�คม	2556

21	พฤษภ�คม	2556

ม�ตร�	37	แห่งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิต
คนพิก�ร	พ.ศ.	2550	บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงเพื่อกำ�หนดลักษณะ
หรือก�รจัดให้มีอุปกรณ์	สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	หรือบริก�รในอ�ค�ร	
สถ�นที่	ย�นพ�หนะ	บริก�รขนส่ง	หรือบริก�รส�ธ�รณะอื่น
ให้คนพิก�รส�ม�รถเข้�ถึงและใช้ประโยชน์ได	้เพื่อให้เจ้�ของอ�ค�ร
สถ�นที่	ย�นพ�หนะ	บริก�รขนส่ง	หรือผู้ให้บริก�รส�ธ�รณะอื่น
ที่ปฏิบัติต�มกฎกระทรวงนี้ได้รับสิทธิก�รลดหย่อนภ�ษีหรือยกเว้น
ภ�ษีเป็นร้อยละของจำ�นวนเงินค่�ใช้จ่�ยต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่�ไม้	ต�มกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต	
พ.ศ.	2554	ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป�่ไม้	เพื่อให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเป็นสถ�นีบริก�รนำ้�มันเชื้อเพลิงที่ใช้เพื่อกิจก�รของท่�เรือท่องเที่ยว	
(ม�รีน่�)	และก�รจัดสรรที่ดินเพื่อก�รอยู่อ�ศัยประเภทบ�้นเดี่ยว

กำ�หนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตำ�บลบ้�นล�ด	
และตำ�บลท่�เสน	อำ�เภอบ�้นล�ด	จังหวัดเพชรบุรี

ม�ตร�	37	แห่งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิต
คนพิก�ร	พ.ศ.	2550	บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงเพื่อกำ�หนดลักษณะ	
หรือก�รจัดให้มีอุปกรณ์	สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	หรือบริก�รในอ�ค�ร
สถ�นที่	ย�นพ�หนะ	บริก�รขนส่ง	หรือบริก�รส�ธ�รณะอื่น
ให้คนพิก�รส�ม�รถเข้�ถึงและใช้ประโยชน์ได	้เพื่อให้เจ้�ของอ�ค�ร	
สถ�นที่	ย�นพ�หนะบริก�รขนส่ง	หรือผู้ให้บริก�รส�ธ�รณะอื่น	
ที่ปฏิบัติต�มกฎกระทรวงนี้	ได้รับสิทธิก�รลดหย่อนภ�ษีหรือยกเว้นภ�ษี
เป็นร้อยละของจำ�นวนเงินค่�ใช้จ่�ยต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

กำ�หนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทร�

กำ�หนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่กรุงเทพมห�นคร

กำ�หนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม	ในท้องที่ตำ�บลหนองห�ร	
ตำ�บลป่�ไผ่	ตำ�บลหนองจ๊อม	ตำ�บลสันทร�ยหลวง	ตำ�บลสันน�เม็ง	
ตำ�บลสันทร�ยน้อย	ตำ�บลสันพระเนตร	อำ�เภอสันทร�ย	
ตำ�บลเหมืองแก้ว	ตำ�บลริมใต้	ตำ�บลแม่ส�	ตำ�บลดอนแก้ว	
อำ�เภอแม่ริม	ตำ�บลสันผีเสื้อ	ตำ�บลช้�งเผือก	ตำ�บลป่�ตัน	ตำ�บลฟ�้ฮ�่ม	
ตำ�บลสุเทพ	ตำ�บลหนองป่�ครั่ง	ตำ�บลศรีภูมิ	ตำ�บลช้�งม่อย	
ตำ�บลวัดเกต	ตำ�บลพระสิงห์	ตำ�บลช้�งคล�น	ตำ�บลท่�ศ�ล�	
ตำ�บลห�ยย�	ตำ�บลหนองหอย	ตำ�บลป่�แดด	ตำ�บลแม่เหียะ	
อำ�เภอเมืองเชียงใหม่	ตำ�บลสันปูเลย	อำ�เภอดอยสะเก็ด	
ตำ�บลสันกล�ง	ตำ�บลต้นเป�	อำ�เภอสันกำ�แพง	ตำ�บลไชยสถ�น	
ตำ�บลหนองผึ้ง	ตำ�บลท่�วังต�ล	ตำ�บลป่�บง	ตำ�บลย�งเนิ้ง	
ตำ�บลชมภู	ตำ�บลดอนแก้ว	ตำ�บลหนองแฝก	ตำ�บลส�รภี	ตำ�บลขัวมุง	
ตำ�บลท่�กว้�ง	อำ�เภอส�รภี	และตำ�บลหนองคว�ย	ตำ�บลสันผักหว�น	
ตำ�บลนำ้�แพร่	ตำ�บลบ้�นแหวน	ตำ�บลห�งดง	ตำ�บลสบแม่ข่�	
ตำ�บลหนองแก๋ว	ตำ�บลขุนคง	อำ�เภอห�งดง	จังหวัดเชียงใหม่

กฎกระทรวงกำ�หนดลักษณะ	หรือก�รจัดให้มี
อุปกรณ์	สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	หรือบริก�ร
ในอ�ค�ร	สถ�นที่	หรือบริก�รส�ธ�รณะอื่น	
เพื่อให้คนพิก�รส�ม�รถเข้�ถึงและใช้ประโยชน์ได้	
พ.ศ.	2555

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต	
(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2556

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้�นล�ด	
จังหวัดเพชรบุร	ีพ.ศ.	2556

กฎกระทรวงกำ�หนดลักษณะ	หรือก�รจัดให้มี
อุปกรณ์	สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	หรือบริก�ร
ในอ�ค�ร	สถ�นที่	ย�นพ�หนะ	และบริก�รขนส่ง	
เพื่อให้คนพิก�รส�ม�รถเข้�ถึงและใช้ประโยชน์ได้	
พ.ศ.	2556

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดฉะเชิงเทร�	พ.ศ.	2555

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมห�นคร	
พ.ศ.	2556

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่	
พ.ศ.	2555

1
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กฎกระทรวงกฎกระทรวง
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วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาสาระสําคัญชื่อกฎหมายลําดับ

17	กรกฎ�คม	2556

25	กันย�ยน	2556

กำ�หนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดนครปฐม

กำ�หนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตำ�บลเกษตรพัฒน�	
ตำ�บลเจ็ดริ้ว	ตำ�บลบ�้นแพ้ว	ตำ�บลคลองตัน	ตำ�บลหนองบัว	
ตำ�บลหลักสอง	ตำ�บลสวนส้ม	ตำ�บลหนองสองห้อง	ตำ�บลอำ�แพง	
ตำ�บลหลักส�ม	ตำ�บลยกกระบัตร	และตำ�บลโรงเข้	อำ�เภอบ้�นแพ้ว	
จังหวัดสมุทรส�คร

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดนครปฐม	พ.ศ.	2556

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน
บ�้นแพ้ว	จังหวัดสมุทรส�คร	พ.ศ.	2556

8

9

ข้อกำาหนดข้อกำาหนด

22	มีน�คม	2556

16	ตุล�คม	2556

25	ธันว�คม	2556

คณะกรรมก�รจัดสรรที่ดินจังหวัดร�ชบุรีออกข้อกำ�หนดให้ถนนที่ใช้
เป็นท�งเข้�ออกสู่ที่ดินแปลงย่อยไม่เกิน	99	แปลง	หรือเนื้อที่ตำ่�กว่�	
19	ไร่	ต้องมีคว�มกว้�งของเขตท�งไม่ตำ่�กว่�	8	เมตร	โดยมีคว�มกว้�ง
ของผิวจร�จรไม่ตำ่�กว่�	6	เมตร	ท�งเท้�ด้�นที่ปักเส�ไฟฟ้�	
ให้มีคว�มกว้�งไม่ตำ่�กว่�	1.15	เมตร	ทั้งนี้	ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนด	
30	วันนับแต่วันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	เป็นต้นไป

คณะกรรมก�รจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธุ์	ออกข้อกำ�หนด
ให้ถนนที่ใช้เป็นท�งเข้�ออกสู่ที่ดินแปลงย่อยไม่เกิน	99	แปลง	
หรือเนื้อที่ตำ่�กว่�	19	ไร	่ต้องมีคว�มกว้�งของเขตท�งไม่ตำ่�กว่�	8	เมตร	
โดยมีคว�มกว้�งของผิวจร�จรไม่ตำ่�กว่�	6	เมตร	ทั้งนี้	ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นกำ�หนด	30	วันนับแต่วันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	
เป็นต้นไป

คณะกรรมก�รจัดสรรที่ดินจังหวัดนครร�ชสีม�	ออกข้อกำ�หนด	
“ข้อ	32	สวน	สน�มเด็กเล่น	สน�มกีฬ�	ให้กันพื้นที่ไว้เพื่อจัดทำ�สวน	
สน�มเด็กเล่น	และหรือสน�มกีฬ�	โดยคำ�นวณจ�กพื้นที่จัดจำ�หน่�ย
ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	5	และไม่ให้แบ่งแยกออกเป็นแปลงย่อยหล�ยแห่ง	
เว้นแต่เป็นก�รกันพื้นที่แต่ละแห่งไว้ไม่ตำ่�กว่�	1	ไร	่โดยจะต้องมีขน�ด
และรูปแปลงที่เหม�ะสม	สะดวกแก่ก�รใช้สอย	ทั้งนี้	ต้องไม่อยู่
ในแนวเขตส�ยไฟฟ้�แรงสูง”

ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รจัดสรรที่ดินจังหวัดร�ชบุร	ี
(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2556

ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รจัดสรรที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ	์(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2556

ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รจัดสรรที่ดิน
จังหวัดนครร�ชสีม�	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2556

1

2

3

ที่มา : รวบรวมจ�กหนังสือร�ชกิจจ�นุเบกษ�
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  2552 2553 2554 2555 2556 YoY

ใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบ ทั่วประเทศ   

	 	 จำ�นวนหน่วย	 180,558	 205,440	 213,070	 220,332	 223,959	 2%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 27,160,279		 28,792,750		 30,007,892	 32,620,215	 32,125,516	 -2%
 กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	 	 	 	 	 	
  จำ�นวนหน่วย	 54,341	 69,643	 69,474	 63,654	 68,625	 8%   
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 10,352,512	 10,635,758	 10,594,870	 10,396,543	 10,794,932	 4%
	 เชียงใหม่	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 9,037	 9,892	 10,440	 12,074	 11,931	 -1%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 1,323,883	 1,492,803	 1,667,614	 1,960,291	 1,941,978	 -1%
	 นครร�ชสีม�	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 14,560	 15,549	 17,709	 16,604	 15,232	 -8%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 1,621,436	 1,802,978	 2,124,958	 2,213,944	 1,980,484	 -11%
	 ขอนแก่น	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 8,804	 10,741	 8,021	 10,746	 8,746	 -19%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 931,771	 1,135,382	 836,171	 1,188,531	 1,068,949	 -10%
	 ชลบุรี	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 13,936	 13,411	 15,290	 17,978	 23,844	 33%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 1,798,637	 1,939,348	 1,837,994	 2,111,543	 2,622,446	 24%
	 ระยอง	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 6,056	 4,776	 4,702	 4,757	 5,966	 25%  
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 712,067	 646,125	 580,177	 569,617	 626,698	 10%
	 ภูเก็ต	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 5,806	 7,663	 6,567	 6,672	 5,832	 -13%   
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 853,731	 882,182	 970,157	 883,644	 757,149	 -14%
	 สงขล�	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 7,490	 9,370	 11,701	 12,545	 11,237	 -10%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 1,014,273	 1,158,738	 1,354,553	 1,518,548	 1,500,955	 -1%

ใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยอาคารสูง ทั่วประเทศ      

	 	 จำ�นวนอ�ค�ร	 3,060		 2,144		 1,717	 2,571	 2,407	 -6%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 10,550,420		 8,701,536		 7,218,748	 8,152,112	 9,575,487	 17%
	 กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 1,287	 1,068	 816	 945	 957	 1%   
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 7,645,048	 6,071,081	 4,581,077	 4,466,682	 5,333,971	 19%
	 เชียงใหม่	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 153	 123	 115	 283	 169	 -40%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 357,111	 233,896	 343,672	 863,367	 568,966	 -34%
	 นครร�ชสีม�	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 48	 25	 51	 78	 122	 56%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 58,816	 54,601	 143,948	 191,872	 263,220	 37%
	 ขอนแก่น	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 260	 134	 -	 71	 15	 -79%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 282,132	 197,519	 -	 97,178	 90,668	 -7%
	 ชลบุรี	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 336	 284	 200	 245	 516	 111%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 935,139	 1,063,939	 882,444	 930,233	 1,592,598	 71%
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ใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยอาคารสูง ทั่วประเทศ      

	 ระยอง	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 30	 27	 17	 121	 48	 -60%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 81,252	 62,368	 47,648	 66,726	 148,227	 122%
	 ภูเก็ต	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 181	 89	 93	 112	 105	 -6%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 350,244	 385,487	 372,734	 321,217	 411,230	 28%  
	 สงขล�	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 44	 38	 60	 50	 55	 10%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 86,413	 76,988	 115,897	 113,859	 158,220	 39%

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำานักงาน ทั่วประเทศ      

	 	 จำ�นวนอ�ค�ร	 51	 49	 82	 111	 166	 50%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 365,658		 637,515		 583,282	 1,264,749	 888,310	 -30%
	 กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 30	 34	 51	 71	 123	 73%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 247,093	 572,100	 465,935	 1,063,864	 691,762	 -35%
	 เชียงใหม่	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 2	 2	 2	 6	 6	 0%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 39,806	 13,496	 6,000	 36,030	 20,538	 -43%
	 นครร�ชสีม�	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 2	 1	 4	 1	 2	 100%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 5,010	 5,880	 14,418	 2,402	 10,655	 344%
	 ขอนแก่น	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 2	 1	 -	 5	 -	 n.a.
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 5,256	 8,911	 -	 16,729	 -	 n.a.
	 ชลบุรี	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 3	 1	 13	 8	 11	 38%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 22,816	 2,296	 46,025	 26,918	 46,605	 73%
	 ระยอง	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 2	 -	 -	 1	 6	 500%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 6,016	 -	 -	 2,580	 15,629	 506%
	 ภูเก็ต	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 3	 1	 2	 2	 5	 150%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 14,771	 3,429	 17,276	 10,255	 15,170	 48%
	 สงขล�	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 1	 -	 1	 2	 2	 0%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 2,101	 -	 2,186	 13,325	 11,838	 -11%

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ทั่วประเทศ     

	 	 จำ�นวนอ�ค�ร	 9,248	 10,651	 11,161	 12,317	 11,534	 -6%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 5,101,541	 6,595,873	 6,956,290	 9,852,129	 10,436,608	 6%
	 กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 2,644	 3,828	 3,708	 3,456	 1,926	 -44%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 2,450,738	 3,230,085	 2,720,686	 3,744,445	 4,758,319	 27%
	 เชียงใหม่	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 370	 318	 267	 402	 502	 25%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 136,621	 186,858	 320,262	 665,502	 614,827	 -8%
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ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ทั่วประเทศ     

	 นครร�ชสีม�	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 323	 333	 367	 509	 461	 -9%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 154,405	 168,283	 163,224	 427,403	 394,995	 -8%
	 ขอนแก่น	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 384	 368	 158	 467	 324	 -31%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 103,471	 177,096	 134,701	 234,625	 164,675	 -30%
	 ชลบุรี	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 1,443	 1,140	 1,389	 1,209	 1,481	 22%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 471,501	 410,829	 518,888	 496,899	 778,029	 57%
	 ระยอง	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 306	 405	 188	 179	 409	 128%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 63,174	 109,118	 84,711	 108,166	 253,432	 134%
	 ภูเก็ต	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 320	 405	 388	 459	 449	 -2%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 118,890	 194,868	 210,069	 162,902	 316,078	 94%
	 สงขล�	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 161	 285	 253	 267	 216	 -19%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 59,570	 105,212	 141,909	 666,801	 183,377	 -72%
 
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน ทั่วประเทศ      

  จำ�นวนอ�ค�ร	 			2,618		 			2,601		 2,766	 3,244	 3,854	 19%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 4,800,032		 5,262,219		 6,558,412	 7,780,386	 9,546,346	 23%
	 กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 1,023	 1,193	 1,084	 1,267	 1,811	 43%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 1,875,202	 2,274,465	 2,170,768	 2,831,291	 3,696,735	 31%
	 เชียงใหม่	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 66	 86	 109	 82	 82	 0%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 77,672	 95,643	 97,576	 75,972	 105,583	 39%
	 นครร�ชสีม�	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 102	 84	 88	 162	 198	 22%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 142,122	 348,016	 238,488	 557,916	 543,724	 -3%
	 ขอนแก่น	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 41	 52	 18	 40	 65	 63%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 67,014	 94,249	 20,524	 123,054	 142,315	 16%
	 ชลบุรี	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 401	 345	 514	 633	 675	 7%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 882,653	 682,289	 1,601,714	 1,800,172	 1,936,836	 8%
	 ระยอง	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 444	 218	 313	 243	 265	 9%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 867,484	 589,615	 602,341	 416,367	 1,055,898	 154%
	 ภูเก็ต	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 6	 9	 6	 13	 7	 -46%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 5,936	 20,862	 16,784	 23,735	 10,297	 -57%
	 สงขล�	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 46	 44	 48	 40	 22	 -45%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 60,455	 107,955	 162,852	 50,635	 54,119	 7%  
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ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม ทั่วประเทศ      

	 	 จำ�นวนอ�ค�ร	 2,440	 2,080	 1,622	 1,508	 1,981	 31%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 1,701,526	 2,599,941	 1,032,512	 1,237,284	 1,267,497	 2%
	 กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 58	 98	 51	 35	 48	 37%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 778,775	 1,619,915	 395,025	 278,136	 220,375	 -21%
	 เชียงใหม่	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 80	 26	 5	 25	 51	 104%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 62,781	 8,340	 8,124	 62,773	 29,047	 -54%
	 นครร�ชสีม�	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 46	 74	 59	 91	 282	 210%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 14,246	 31,905	 40,187	 48,028	 129,935	 171%
	 ขอนแก่น	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 36	 108	 33	 31	 149	 381%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 21,200	 51,753	 23,050	 29,428	 23,096	 -22%
	 ชลบุรี	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 170	 89	 91	 7	 49	 600%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 91,232	 99,144	 60,792	 9,925	 64,391	 549%
	 ระยอง	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 88	 62	 16	 63	 22	 -65%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 56,960	 44,605	 15,991	 64,340	 37,198	 -42%
	 ภูเก็ต	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 362	 350	 369	 92	 83	 -10%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 248,870	 326,429	 129,609	 186,610	 221,878	 19%
	 สงขล�	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 73	 85	 93	 78	 30	 -62%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 7,708	 45,705	 40,594	 54,388	 53,959	 -1%

ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินและที่อยู่อาศัย ทั่วประเทศ      

	 	 จำ�นวนโครงก�ร	 372	 569	 717	 759	 1,009	 33%
	 	 จำ�นวนหน่วย	 60,308	 75,490	 99,733	 85,399	 114,902	 35%
	 กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 224	 310	 334	 300	 395	 32%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 44,046	 52,579	 67,728	 46,028	 64,077	 39%
	 เชียงใหม่	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 22	 34	 50	 51	 67	 31%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 1,879	 2,818	 4,113	 4,277	 6,574	 54%
	 นครร�ชสีม�	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 16	 14	 26	 24	 41	 71%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 1,296	 1,571	 2,153	 1,956	 2,606	 33%
	 ขอนแก่น	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 9	 10	 18	 14	 26	 86%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 882	 611	 1,752	 966	 1,596	 65%
	 ชลบุรี	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 26	 66	 49	 83	 120	 45%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 2,089	 5,690	 6,102	 7,751	 15,330	 98%
	 ระยอง	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 17	 32	 46	 46	 35	 -24%
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 1,586	 2,473	 4,265	 3,962	 3,563	 -10%



070Annual Report 2013
Real Estate Information Center

สรุปข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  2552 2553 2554 2555 2556 YoY

ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินและที่อยู่อาศัย ทั่วประเทศ      

	 ภูเก็ต	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 12	 20	 21	 23	 26	 13%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 1,842	 3,107	 2,258	 3,210	 2,686	 -16%
	 สงขล�	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 -	 1	 9	 15	 21	 40%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 -	 16	 453	 1,540	 1,181	 -23%

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน กทม. - ปริมณฑล (หน่วย) 94,977 106,893 81,856 125,002 132,302 6%

สินเชื่อผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ (ล้านบาท) 39,665 66,114 61,346 70,058 92,232 32%

หุ้นกู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)  70,368 99,210 105,087 107,665 152,073 41%

สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ (ล้านบาท) 318,866 377,224 375,536 464,848 534,844 15%

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย กทม. - ปริมณฑล      

	 	 จำ�นวนหน่วย	 161,240		 183,760		 151,362	 159,109	 181,992	 14%
	 	 จำ�นวนมูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 337,659		 400,471		 320,173	 359,730	 435,596	 21%

บ้านบีโอไอ      

 	 จำ�นวนโครงก�ร	 								41		 								65		 43	 21	 51	 143%
	 	 จำ�นวนหน่วย	 		12,575		 		17,860		 13,021	 5,131	 17,594	 243%
	 กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 39	 64	 43	 21	 51	 143%
	 	 พื้นที	่(ต�ร�งเมตร)	 12,410	 17,443	 13,021	 5,131	 17,594	 243%
	 ชลบุรี	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนหน่วย	 -	 1	 -	 -	 -	 n.a.
	 	 พื้นที่	(ต�ร�งเมตร)	 -	 417	 -	 -	 -	 n.a.

ที่อยู่อาศัยเช่าซื้อการเคหะแห่งชาต ิ      

	 	 จำ�นวนหน่วยเริ่มก่อสร�้งใหม่	 	-		 	-		 -	 -	 -	 n.a.
	 	 จำ�นวนหน่วยอยู่ระหว่�งก่อสร้�งสะสม	 59,386		 40,983		 29,074	 17,433	 9,941	 -43%
	 	 จำ�นวนหน่วยก่อสร้�งเสร็จใหม่	 53,049		 18,500		 11,591	 11,224	 7,204	 -36%

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย ์      

	 	 จำ�นวนร�ยก�ร	 920,905	 1,006,781	 966,098	 1,075,729	 1,108,731	 3%
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 6,199	 10,824	 14,705	 17,367	 19,985	 15%
	 กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนร�ยก�ร	 243,594	 280,134	 238,809	 253,686	 269,382	 6%
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 2,580	 5,580	 7,996	 9,194	 10,948	 19%
	 เชียงใหม่	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนร�ยก�ร	 32,653	 36,980	 36,569	 43,024	 43,213	 0.4%
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 250	 387	 543	 709	 803	 13%
	 นครร�ชสีม�	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนร�ยก�ร	 34,539	 38,437	 35,147	 44,134	 40,407	 -8%
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 198	 291	 310	 429	 373	 -13%
	 ขอนแก่น	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนร�ยก�ร	 27,621	 30,778	 33,824	 35,887	 31,480	 -12%
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 107	 151	 191	 243	 229	 -6%
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ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์	ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์

  2552 2553 2554 2555 2556 YoY

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย ์      

	 ชลบุรี	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนร�ยก�ร	 43,090	 45,616	 43,620	 54,118	 62,401	 15%
	 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 258	 540	 871	 1,176	 1,506	 28%
	 ระยอง	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนร�ยก�ร	 15,850	 17,649	 17,962	 21,071	 24,206	 15%
	 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 105	 201	 300	 373	 474	 27%
	 ภูเก็ต	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนร�ยก�ร	 12,509	 12,360	 10,680	 11,365	 11,986	 5%
	 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 118	 219	 346	 368	 422	 15%
	 สงขล�	 	 	 	 	 	
	 	 จำ�นวนร�ยก�ร	 27,162	 30,097	 33,932	 38,486	 40,614	 6%
	 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 84	 134	 240	 256	 290	 13%

นิคมอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ      

	 	 จำ�นวนนิคมฯ	ตั้งใหม่	(โครงก�ร)	 3		 3		 3	 1	 2	 100%
	 	 พื้นที่นิคมฯ	ตั้งใหม่	(ไร่)	 5,098		 9,822		 4,913	 1,740	 1,704	 -2%
	 	 พื้นที่ข�ยได้	(ไร่)	 1,492		 3,168		 3,464	 5,372	 3,985	 -26%

สนามกอล์ฟ ทั่วประเทศ      

	 	 จำ�นวนสน�มเปิดใหม่	(สน�ม)	 1	 4	 1	 1	 1	 0%
	 	 พื้นที่สน�มเปิดใหม่	(ไร่)	 700	 1,687		 500	 1,500	 500	 -67%
	 	 ร�ยได้จ�กภ�ษีสน�มกอล์ฟ	(ล้�นบ�ท)	 440	 423	 483	 496	 546	 10%
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ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจํานวนโครงการ รายปี
Land Allotment Permits, Showing number of Projects - nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)  224   310   334   300   395  32% 
 
 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 	94		 	141		 	131		 	153		 	186		 22%

ปริมณฑล (Vicinities)  130   169   203   147   209  42%

	 นนทบุร	ี(Nonthaburi)	 	38		 	65		 	66		 	58		 	52		 -10%
	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	24		 	29		 	33		 	13		 	52		 300%
	 ปทุมธ�น	ี(Pathum	Thani)	 	48		 	34		 	54		 	40		 	50		 25%
	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	9		 	26		 	23		 	27		 	42		 56%
	 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	11		 	15		 	27		 	9		 	13		 44%

ภาคเหนือ (The North)  28   51   84   110   139  26%

	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	22		 	34		 	50		 	51		 	67		 31%
	 เชียงร�ย	(Chiang	Rai)	 	4		 	5		 	7		 	13		 	21		 62%
	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	-		 	8		 	15		 	29		 	16		 -45%
	 นครสวรรค	์(Nakhon	Sawan)	 	-		 	-		 	1		 	1		 	13		 1,200%
	 น่�น	(Nan)	 	-		 	-		 	-		 	4		 	6		 50%
	 กำ�แพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	-		 	-		 	-		 	4		 	4		 0%
	 อุทัยธ�น	ี(Uthai	Thani)	 	-		 	-		 	2		 	2		 	4		 100%
	 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	1		 	4		 	4		 	1		 	3		 200%
	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	1		 	-		 	2		 	2		 	3		 50%
	 พิจิตร	(Phichit)	 	-		 	-		 	1		 	1		 	1		 0%
	 แพร่	(Phrae)	 	-		 	-		 	1		 	-		 	1		 n.a.
	 ต�ก	(Tak)	 	-		 	-		 	1		 	-		 	-		 n.a.
	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	-		 	-		 	-		 	1		 	-		 n.a.
	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	-		 	-		 	-		 	1		 	-		 n.a.

ภาคกลาง (The Central)  31   44   58   61   95  56%

	 สุพรรณบุร	ี(Suphan	Buri)	 	-		 	-		 	1		 	4		 	17		 325%
	 สระบุร	ี(Saraburi)	 	-		 	9		 	7		 	11		 	16		 45%
	 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	8		 	22		 	21		 	21		 	14		 -33%
	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	5		 	2		 	8		 	7		 	11		 57%
	 ก�ญจนบุรี	(Kanchanaburi)	 	-		 	1		 	2		 	6		 	10		 67%
	 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	2		 	3		 	2		 	2		 	10		 400%
	 เพชรบุรี	(Phetchaburi)	 	1		 	4		 	5		 	2		 	6		 200%
	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	2		 	-		 	-		 	3		 	6		 100%
	 นครน�ยก	(Nakhon	Nayok)	 	-		 	1		 	2		 	4		 	2		 -50%
	 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 	5		 	-		 	4		 	-		 	2		 n.a.
	 สมุทรสงคร�ม	(Samut	Songkhram)	 	1		 	1		 	2		 	-		 	1		 n.a.
	 ชัยน�ท	(Chai	Nat)	 	-		 	-		 	1		 	1		 	-		 n.a.
	 ปร�จีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	7		 	-		 	1		 	-		 	-		 n.a.
	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	-		 	-		 	1		 	-		 	-		 n.a.
	 อ�่งทอง	(Ang	Thong)	 	-		 	1		 	1		 	-		 	-		 n.a.

ภาคตะวันออก (The East)  43   99   95   135   161  19%

	 ชลบุร	ี(Chon	Buri)	 	26		 	66		 	49		 	83		 	120		 45%
	 ระยอง	(Rayong)	 	17		 	32		 	46		 	46		 	35		 -24%
	 จันทบุรี	(Chanthaburi)	 	-		 	1		 	-		 	6		 	6		 0%
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 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)  33   41   98   93   136  46%

	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	16		 	14		 	26		 	24		 	41		 71%
	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	9		 	10		 	18		 	14		 	26		 86%
	 มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 	-		 	1		 	8		 	11		 	17		 55%
	 อุบลร�ชธ�นี	(Ubon	Ratchathani)	 	5		 	5		 	8		 	7		 	17		 143%
	 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 	1		 	3		 	5		 	12		 	11		 -8%
	 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 	-		 	6		 	9		 	8		 	10		 25%
	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	-		 	1		 	3		 	2		 	4		 100%
	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	1		 	-		 	4		 	2		 	4		 100%
	 สุรินทร	์(Surin)	 	1		 	1		 	11		 	10		 	3		 -70%
	 ก�ฬสินธุ์	(Kalasin)	 	-		 	-		 	2		 	-		 	1		 n.a.
	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	-		 	-		 	2		 	1		 	1		 0%
	 ยโสธร	(Yasothon)	 	-		 	-		 	2		 	1		 	1		 0%
	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	-		 	-		 	-		 	1		 	-		 n.a.

ภาคใต้ (The South)  13   24   48   60   83  38%

	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	12		 	20		 	21		 	23		 	26		 13%
	 สงขล�	(Songkhla)	 	-		 	1		 	9		 	15		 	21		 40%
	 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	-		 	-		 	9		 	14		 	15		 7%
	 ยะล�	(Yala)	 	-		 	-		 	1		 	2		 	5		 150%
	 กระบี่	(Krabi)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	4		 n.a.
	 ตรัง	(Trang)	 	-		 	1		 	5		 	1		 	4		 300%
	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	-		 	-		 	-		 	1		 	4		 300%
	 ชุมพร	(Chumphon)	 	-		 	2		 	1		 	2		 	3		 50%
	 ปัตต�นี	(Pattani)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	1		 n.a.
	 นร�ธิว�ส	(Narathiwat)	 	-		 	-		 	-		 	2		 	-		 n.a.
	 สุร�ษฎร์ธ�น	ี(Surat	Thani)	 	-		 	-		 	2		 	-		 	-		 n.a.

รวมทั่วประเทศ (Nationwide)  372   569   717   759   1,009  33%

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)		R	means	revised.	 	 	
5)		∆YoY	refers	to	%	changed	which	comparing	2013	with	2012.	
Source:	Department	of	Lands
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 เฉพ�ะโครงก�รจัดสรรที่ได้รับอนุญ�ตจัดสรรทั้งโครงก�ร	ไม่นับรวมโครงก�ร
	 ที่ได้รับใบอนุญ�ตจัดสรรบ�งส่วนและแก้ไขผัง	 	
2)		เป็นโครงก�รที่ขออนุญ�ตจัดสรรกับกรมที่ดินเท�่นั้น	 	
3)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	 	
4)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข	 	
5)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	
ที่มา : กรมที่ดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจํานวนโครงการ รายปี
Land Allotment Permits, Showing number of Projects - nationwide, By Year
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ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจํานวนหน่วย รายปี
Land Allotment Permits, Showing number of units - nationwide, By Year     

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)   44,046   52,579   67,728   46,028   64,077  39% 
 
 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 	15,064		 	21,692		 	20,161		 	22,905		 	26,447		 15%
 
ปริมณฑล (Vicinities)  28,982   30,887   47,567   23,123   37,630  63%
 
	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	4,446		 	5,993		 	6,389		 	2,185		 	11,636		 433%
	 ปทุมธ�น	ี(Pathum	Thani)	 	15,251		 	8,437		 	25,861		 	8,567		 	10,268		 20%
	 นนทบุร	ี(Nonthaburi)	 	5,744		 	10,179		 	10,113		 	9,081		 	9,874		 9%
	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	1,323		 	3,180		 	2,423		 	2,258		 	3,837		 70%
	 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	2,218		 	3,098		 	2,781		 	1,032		 	2,015		 95%
 
ภาคเหนือ (The North)  2,465   3,706   5,704   6,934   10,098  46%
 
	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	1,879		 	2,818		 	4,113		 	4,277		 	6,574		 54%
	 เชียงร�ย	(Chiang	Rai)	 	514		 	511		 	507		 	484		 	1,769		 265%
	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	-		 	272		 	507		 	1,387		 	489		 -65%
	 นครสวรรค	์(Nakhon	Sawan)	 	-		 	-		 	11		 	41		 	418		 920%
	 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	16		 	105		 	221		 	32		 	214		 569%
	 น่�น	(Nan)	 	-		 	-		 	-		 	135		 	191		 41%
	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	56		 	-		 	86		 	78		 	173		 122%
	 กำ�แพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	-		 	-		 	-		 	181		 	113		 -38%
	 พิจิตร	(Phichit)	 	-		 	-		 	49		 	90		 	70		 -22%
	 อุทัยธ�น	ี(Uthai	Thani)	 	-		 	-		 	162		 	147		 	61		 -59%
	 แพร่	(Phrae)	 	-		 	-		 	30		 	-		 	26		 n.a.
	 ต�ก	(Tak)	 	-		 	-		 	18		 	-		 	-		 n.a.
	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	-		 	-		 	-		 	36		 	-		 n.a.
	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	-		 	-		 	-		 	46		 	-		 n.a.
 
ภาคกลาง (The Central)  5,364   4,529   5,437   7,819   7,205  -8%
 
	 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	1,243		 	2,839		 	2,294		 	4,006		 	1,517		 -62%
	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	1,529		 	40		 	1,005		 	735		 	1,301		 77%
	 สุพรรณบุร	ี(Suphan	Buri)	 	-		 	-		 	57		 	322		 	1,111		 245%
	 สระบุร	ี(Saraburi)	 	-		 	734		 	502		 	1,362		 	1,106		 -19%
	 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	291		 	30		 	80		 	118		 	534		 353%
	 เพชรบุรี	(Phetchaburi)	 	53		 	268		 	417		 	44		 	447		 916%
	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	313		 	-		 	-		 	448		 	405		 -10%
	 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 	661		 	-		 	186		 	-		 	331		 n.a.
	 ก�ญจนบุรี	(Kanchanaburi)	 	-		 	129		 	48		 	639		 	307		 -52%
	 นครน�ยก	(Nakhon	Nayok)	 	-		 	456		 	108		 	115		 	116		 1%
	 สมุทรสงคร�ม	(Samut	Songkhram)	 	134		 	18		 	46		 	-		 	30		 n.a.
	 ชัยน�ท	(Chai	Nat)	 	-		 	-		 	69		 	30		 	-		 n.a.
	 ปร�จีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	1,140		 	-		 	396		 	-		 	-		 n.a.
	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	-		 	-		 	160		 	-		 	-		 n.a.
	 อ�่งทอง	(Ang	Thong)	 	-		 	15		 	69		 	-		 	-		 n.a.
 
ภาคตะวันออก (The East)  3,675   8,178   10,367   12,287   19,200  56%
 
	 ชลบุร	ี(Chon	Buri)	 	2,089		 	5,690		 	6,102		 	7,751		 	15,330		 98%
	 ระยอง	(Rayong)	 	1,586		 	2,473		 	4,265		 	3,962		 	3,563		 -10%
	 จันทบุรี	(Chanthaburi)	 	-		 	15		 	-		 	574		 	307		 -47%
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 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)   2,870   3,113   6,688   5,677   8,526  50%
 
	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	1,296		 	1,571		 	2,153		 	1,956		 	2,606		 33%
	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	882		 	611		 	1,752		 	966		 	1,596		 65%
	 มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 	-		 	19		 	320		 	554		 	1,158		 109%
	 อุบลร�ชธ�นี	(Ubon	Ratchathani)	 	348		 	201		 	739		 	474		 	1,031		 118%
	 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 	-		 	473		 	668		 	410		 	729		 78%
	 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 	83		 	203		 	150		 	682		 	504		 -26%
	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	-		 	16		 	93		 	45		 	319		 609%
	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	36		 	-		 	215		 	184		 	302		 64%
	 สุรินทร	์(Surin)	 	225		 	19		 	455		 	191		 	96		 -50%
	 ยโสธร	(Yasothon)	 	-		 	-		 	14		 	137		 	78		 -43%
	 ก�ฬสินธุ์	(Kalasin)	 	-		 	-		 	64		 	-		 	69		 n.a.
	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	-		 	-		 	65		 	39		 	38		 -3%
	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	-		 	-		 	-		 	39		 	-		 n.a.
 
ภาคใต้ (The South)  1,888   3,385   3,809   6,654   5,796  -13%
 
	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	1,842		 	3,107		 	2,258		 	3,210		 	2,686		 -16%
	 สงขล�	(Songkhla)	 	-		 	16		 	453		 	1,540		 	1,181		 -23%
	 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	-		 	-		 	624		 	1,228		 	989		 -19%
	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	-		 	-		 	-		 	17		 	288		 1,594%
	 กระบี่	(Krabi)	 	46		 	-		 	-		 	-		 	211		 n.a.
	 ยะล�	(Yala)	 	-		 	-		 	71		 	126		 	183		 45%
	 ตรัง	(Trang)	 	-		 	137		 	109		 	33		 	172		 421%
	 ชุมพร	(Chumphon)	 	-		 	125		 	167		 	351		 	53		 -85%
	 ปัตต�นี	(Pattani)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	33		 n.a.
	 นร�ธิว�ส	(Narathiwat)	 	-		 	-		 	-		 	149		 	-		 n.a.
	 สุร�ษฎร์ธ�น	ี(Surat	Thani)	 	-		 	-		 	127		 	-		 	-		 n.a.
 
รวมทั่วประเทศ (Nationwide)   60,308   75,490   99,733   85,399   114,902  35%

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)		R	means	revised.	 	 	
5)		∆YoY	refers	to	%	changed	which	comparing	2013	with	2012.	
Source:	Department	of	Lands
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)		 เฉพ�ะโครงก�รจัดสรรที่ได้รับอนุญ�ตจัดสรรทั้งโครงก�ร	ไม่นับรวมโครงก�ร
	 	ที่ได้รับใบอนุญ�ตจัดสรรบ�งส่วนและแก้ไขผัง	 	
2)		เป็นโครงก�รที่ขออนุญ�ตจัดสรรกับกรมที่ดินเท�่นั้น	 	
3)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	 	
4)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข	 	
5)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	
ที่มา : กรมที่ดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจํานวนหน่วย รายปี
Land Allotment Permits, Showing number of units - nationwide, By Year     
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ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจํานวนหน่วย แยกประเภทที่อยู่อาศัย ปี 2556
Land Allotment Permits nationwide, Showing number of units, Categerized by Housing types, 2013

 
ภาค/จังหวัด

    2556/2013R
    

 
Region/Province

 จํานวน ที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคาร รวม
  โครงการ Land Detached Duplexes townhouses พาณิชย์ total
  Projects  Houses   Shophouses

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)   395   1,650   20,470   5,797   33,903   2,257   64,077  
 
% สัดส่วน (Ratio)  3% 32% 9% 53% 4% 100%
	 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 	186	 673	 8,484	 1,458	 14,567	 1,265	 26,447
 
ปริมณฑล (Vicinities)  209   977   11,986   4,339   19,336   992   37,630 
 
	 นนทบุร	ี(Nonthaburi)	 	52	 	104		 	3,648		 	2,055		 	3,925		 	142		 	9,874	
	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	42	 	244		 	999		 	246		 	2,273		 	75		 	3,837	
	 ปทุมธ�น	ี(Pathum	Thani)	 	50		 	571		 	4,197		 	1,200		 	3,804		 	496		 	10,268	
	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	52		 	54		 	2,214		 	590		 	8,708		 	70		 	11,636	
	 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	13		 	4		 	928		 	248		 	626		 	209		 	2,015	
 
ภาคเหนือ (The North)  139   1,762   3,788   741   1,893   1,914   10,098 
 
% สัดส่วน (Ratio)  17% 38% 7% 19% 19% 100%
	 กำ�แพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	4		 	67		 	14		 	-		 	12		 	20		 	113	
	 เชียงร�ย	(Chiang	Rai)	 	21		 	175		 	469		 	16		 	607		 	502		 	1,769	
	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	67		 	937		 	3,028		 	686		 	952		 	971		 	6,574	
	 นครสวรรค	์(Nakhon	Sawan)	 	13		 	105		 	-		 	18		 	161		 	134		 	418	
	 น่�น	(Nan)	 	6		 	99		 	42		 	8		 	-		 	42		 	191	
	 พิจิตร	(Phichit)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	-		 	70		 	70	
	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	16		 	100		 	155		 	13		 	103		 	118		 	489	
	 แพร่	(Phrae)	 	1		 	26		 	-		 	-		 	-		 	-		 	26	
	 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	3		 	204		 	-		 	-		 	-		 	10		 	214	
	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	3		 	35		 	80		 	-		 	58		 	-		 	173	
	 อุทัยธ�น	ี(Uthai	Thani)	 	4		 	14		 	-		 	-		 	-		 	47		 	61	
 
ภาคกลาง (The Central)  95   1,257   2,275   579   2,482   612   7,205 
 
% สัดส่วน (Ratio)  17% 32% 8% 34% 8% 100%
	 ก�ญจนบุรี	(Kanchanaburi)	 	10		 	58		 	110		 	46		 	70		 	23		 	307	
	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	11		 	52		 	650		 	264		 	329		 	6		 	1,301	
	 นครน�ยก	(Nakhon	Nayok)	 	2		 	1		 	2		 	-		 	90		 	23		 	116	
	 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 	2		 	-		 	89		 	64		 	178		 	-		 	331	
	 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	14		 	112		 	273		 	142		 	842		 	148		 	1,517	
	 เพชรบุรี	(Phetchaburi)	 	6		 	69		 	273		 	17		 	59		 	29		 	447	
	 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	10		 	220		 	210		 	10		 	74		 	20		 	534	
	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	6		 	62		 	156		 	34		 	134		 	19		 	405	
	 สมุทรสงคร�ม	(Samut	Songkhram)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	19		 	11		 	30	
	 สระบุร	ี(Saraburi)	 	16		 	421		 	323		 	-		 	244		 	118		 	1,106	
	 สุพรรณบุร	ี(Suphan	Buri)	 	17		 	262		 	189		 	2		 	443		 	215		 	1,111	
 
ภาคตะวันออก (The East)  161   1,040   4,969   3,446   8,649   1,096   19,200 
 
% สัดส่วน (Ratio)  5% 26% 18% 45% 6% 100%
	 จันทบุรี	(Chanthaburi)	 	6		 	23		 	167		 	48		 	28		 	41		 	307	
	 ชลบุร	ี(Chon	Buri)	 	120		 	618		 	3,411		 	2,970		 	7,457		 	874		 	15,330	
	 ระยอง	(Rayong)	 	35		 	399		 	1,391		 	428		 	1,164		 	181		 	3,563	
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ภาค/จังหวัด

    2556/2013R
    

 
Region/Province

 จํานวน ที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคาร รวม
  โครงการ Land Detached Duplexes townhouses พาณิชย์ total
  Projects  Houses   Shophouses

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)  136   617   4,771   386   1,587   1,165   8,526 
 
% สัดส่วน (Ratio)  7% 56% 5% 19% 14% 100%
	 ก�ฬสินธุ์	(Kalasin)	 	1		 	1		 	-		 	-		 	68		 	-		 	69	
	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	26		 	129		 	795		 	-		 	210		 	462		 	1,596	
	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	38		 	-		 	38	
	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	41		 	188		 	1,886		 	216		 	32		 	284		 	2,606	
	 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 	11		 	-		 	343		 	-		 	47		 	114		 	504	
	 มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 	17		 	64		 	382		 	-		 	615		 	97		 	1,158	
	 ยโสธร	(Yasothon)	 	1		 	-		 	78		 	-		 	-		 	-		 	78	
	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	4		 	-		 	237		 	-		 	44		 	38		 	319	
	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	4		 	213		 	75		 	8		 	-		 	6		 	302	
	 สุรินทร	์(Surin)	 	3		 	14		 	30		 	44		 	8		 	-		 	96	
	 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 	10		 	8		 	475		 	6		 	224		 	16		 	729	
	 อุบลร�ชธ�นี	(Ubon	Ratchathani)	 	17		 	-		 	470		 	112		 	301		 	148		 	1,031	
 
ภาคใต้ (The South)  83   280   1,982   755   2,339   440   5,796 
 
% สัดส่วน (Ratio)  5% 34% 13% 40% 8% 100%
	 กระบี่	(Krabi)	 	4		 	-		 	26		 	68		 	117		 	-		 	211	
	 ชุมพร	(Chumphon)	 	3		 	-		 	-		 	-		 	53		 	-		 	53	
	 ตรัง	(Trang)	 	4		 	56		 	56		 	34		 	26		 	-		 	172	
	 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	15		 	27		 	124		 	119		 	605		 	114		 	989	
	 ปัตต�นี	(Pattani)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	33		 	-		 	33	
	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	4		 	109		 	137		 	-		 	10		 	32		 	288	
	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	26		 	31		 	1,059		 	333		 	1,066		 	197		 	2,686	
	 ยะล�	(Yala)	 	5		 	55		 	-		 	-		 	122		 	6		 	183	
	 สงขล�	(Songkhla)	 	21		 	2		 	580		 	201		 	307		 	91		 	1,181	
 
รวมทั่วประเทศ (Nationwide)  1,009   6,606   38,255   11,704   50,853   7,484   114,902 
 
% สัดส่วน (Ratio)  6% 33% 10% 44% 7% 100%

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)		R	means	revised.
Source:	Department	of	Lands
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)		 เฉพ�ะโครงก�รจัดสรรที่ได้รับอนุญ�ตจัดสรรทั้งโครงก�ร	ไม่นับรวมโครงก�ร
	 	ที่ได้รับใบอนุญ�ตจัดสรรบ�งส่วนและแก้ไขผัง	 	
2)		เป็นโครงก�รที่ขออนุญ�ตจัดสรรกับกรมที่ดินเท�่นั้น	 	
3)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	 	
4)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข
ที่มา : กรมที่ดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจํานวนหน่วย แยกประเภทที่อยู่อาศัย ปี 2556
Land Allotment Permits nationwide, Showing number of units, Categerized by Housing types, 2013



078Annual Report 2013
Real Estate Information Center

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารแนวราบ แสดงจํานวนหน่วย รายปี
Low-Rise Housing Construction Permits, Showing number of units - nationwide, By Year    

 
 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)   54,341   69,643   69,474   63,654   68,625  8% 
 
 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 		21,358		 	26,605		 	28,228		 	25,336		 	24,503		 -3%
 
ปริมณฑล (Vicinities)  32,983   43,038   41,246   38,318   44,122  15%
 
	 นนทบุรี	(Nonthaburi)		 	10,498		 	15,670		 	12,001		 	8,574		 	10,912		 27%
	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	5,496		 	9,103		 	8,052		 	7,848		 	9,951		 27%
			 ปทุมธ�นี	(Pathum	Thani)	 	8,472		 	8,833		 	10,820		 	12,543		 	9,916		 -21%
			 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	5,695		 	6,461		 	6,901		 	5,969		 	7,827		 31%
			 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	2,822		 	2,971		 	3,472		 	3,384		 	5,516		 63%
 
ภาคเหนือ (The North)   20,447   20,432   21,328   25,247   24,828  -2%
 
	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	9,037		 	9,892		 	10,440		 	12,074		 	11,931		 -1%
			 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	1,636		 	1,557		 	1,966		 	2,572		 	2,230		 -13%
			 เชียงร�ย	(Chiang	Rai)	 	903		 	321		 	991		 	1,128		 	1,661		 47%
			 กำ�แพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	832		 	1,149		 	1,284		 	1,414		 	1,268		 -10%
			 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	973		 	919		 	1,102		 	1,259		 	1,200		 -5%
			 ต�ก	(Tak)	 	1,378		 	1,064		 	579		 	698		 	1,162		 66%
			 ลำ�ป�ง	(Lampang)	 	799		 	824		 	665		 	736		 	822		 12%
			 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	261		 	333		 	334		 	558		 	634		 14%
			 พะเย�	(Phayao)	 	609		 	859		 	799		 	814		 	620		 -24%
			 น�่น	(Nan)	 	292		 	303		 	327		 	633		 	614		 -3%
			 แพร	่(Phrae)	 	544		 	625		 	622		 	938		 	581		 -38%
			 อุทัยธ�นี	(Uthai	Thani)	 	339		 	414		 	371		 	493		 	458		 -7%
			 พิจิตร	(Phichit)	 	309		 	353		 	317		 	358		 	433		 21%
			 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	539		 	369		 	327		 	430		 	419		 -3%
			 อุตรดิตถ	์(Uttaradit)	 	320		 	310		 	332		 	409		 	339		 -17%
			 นครสวรรค	์(Nakhon	Sawan)	 	1,343		 	877		 	595		 	554		 	301		 -46%
			 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	333		 	263		 	277		 	179		 	155		 -13%
 
ภาคกลาง (The Central)   18,031   19,602   19,595   21,890   21,279  -3%
 
	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	3,558		 	3,300		 	3,732		 	3,982		 	4,877		 22%
			 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 	2,850		 	2,936		 	3,006		 	2,852		 	2,786		 -2%
			 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	1,867		 	1,817		 	1,978		 	2,320		 	2,775		 20%
			 เพชรบุรี	(Phetchaburi)	 	1,737		 	1,698		 	1,915		 	1,925		 	2,023		 5%
			 สระบุร	ี(Saraburi)	 	1,504		 	1,523		 	1,069		 	1,491		 	1,471		 -1%
			 สุพรรณบุร	ี(Suphan	Buri)	 	685		 	844		 	958		 	858		 	1,327		 55%
			 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	1,950		 	3,204		 	2,065		 	3,364		 	1,237		 -63%
			 ก�ญจนบุร	ี(Kanchanaburi)	 	608		 	774		 	1,010		 	907		 	1,084		 20%
			 ปร�จีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	55		 	50		 	66		 	185		 	795		 330%
			 สมุทรสงคร�ม	(Samut	Songkhram)	 	653		 	665		 	622		 	710		 	543		 -24%
			 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	317		 	365		 	496		 	491		 	523		 7%
			 นครน�ยก	(Nakhon	Nayok)	 	283		 	300		 	554		 	538		 	509		 -5%
			 ลพบุร	ี(Lop	Buri)	 	952		 	1,073		 	946		 	1,039		 	426		 -59%
			 ชัยน�ท	(Chai	Nat)	 	380		 	408		 	384		 	424		 	333		 -21%
			 อ�่งทอง	(Ang	Thong)	 	352		 	379		 	445		 	503		 	317		 -37%
			 สิงห์บุร	ี(Sing	Buri)	 	280		 	266		 	349		 	301		 	253		 -16%
 
ภาคตะวันออก (The East)   22,171   20,152   22,293   25,191   33,103  31%
 
	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	13,936		 	13,411		 	15,290		 	17,978		 	23,844		 33%
			 ระยอง	(Rayong)	 	6,056		 	4,776		 	4,702		 	4,757		 	5,966		 25%
			 จันทบุร	ี(Chanthaburi)	 	2,037		 	1,879		 	2,111		 	2,144		 	2,411		 12%
			 ตร�ด	(Trat)	 	142		 	86		 	190		 	312		 	882		 183%
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 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)    36,035   41,055   42,454   44,663   38,678  -13%
 
	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	14,560		 	15,549		 	17,709		 	16,604		 	15,232		 -8%
			 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	8,804		 	10,741		 	8,021		 	10,746		 	8,746		 -19%
			 อุบลร�ชธ�นี	(Ubon	Ratchathani)	 	1,181		 	1,379		 	1,707		 	1,786		 	1,722		 -4%
			 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 	1,220		 	1,412		 	1,375		 	1,560		 	1,542		 -1%
			 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 	1,923		 	2,281		 	2,200		 	2,149		 	1,453		 -32%
			 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	983		 	1,194		 	1,235		 	1,345		 	1,251		 -7%
			 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	1,066		 	1,161		 	1,214		 	1,337		 	1,170		 -12%
			 สุรินทร	์(Surin)	 	875		 	1,018		 	1,251		 	1,309		 	1,113		 -15%
			 ก�ฬสินธุ์	(Kalasin)	 	656		 	908		 	1,452		 	951		 	1,111		 17%
			 มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 	920		 	1,145		 	1,150		 	1,577		 	1,073		 -32%
			 เลย	(Loei)	 	583		 	741		 	947		 	900		 	795		 -12%
	 บึงก�ฬ	(Bueng	Kan)	 	n.a.		 	n.a.		 	n.a.		 	533		 	584		 10%
			 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	480		 	458		 	520		 	586		 	537		 -8%
			 หนองค�ย	(Nong	Khai)	 	592		 	669		 	804		 	454		 	517		 14%
			 ยโสธร	(Yasothon)	 	268		 	385		 	416		 	469		 	404		 -14%
			 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	790		 	631		 	689		 	563		 	387		 -31%
			 อำ�น�จเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	175		 	331		 	469		 	375		 	292		 -22%
			 หนองบัวลำ�ภ	ู(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	213		 	287		 	377		 	406		 	265		 -35%
			 มุกด�ห�ร	(Mukdahan)	 	260		 	224		 	346		 	294		 	249		 -15%
			 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	486		 	541		 	572		 	719		 	235		 -67%
 
ภาคใต้ (The South)   29,533   34,556   37,926   39,687   37,446  -6%
 
	 สงขล�	(Songkhla)	 	7,490		 	9,370		 	11,701		 	12,545		 	11,237		 -10%
			 สุร�ษฎร์ธ�น	ี(Surat	Thani)	 	5,918		 	5,500		 	5,556		 	5,811		 	5,942		 2%
			 ภูเก็ต	(Phuket)	 	5,806		 	7,663		 	6,567		 	6,672		 	5,832		 -13%
			 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	2,099		 	3,980		 	4,973		 	3,605		 	3,177		 -12%
			 กระบี่	(Krabi)	 	1,125		 	1,410		 	1,110		 	1,972		 	2,271		 15%
			 ชุมพร	(Chumphon)	 	1,631		 	1,571		 	1,838		 	2,285		 	2,189		 -4%
			 ตรัง	(Trang)	 	1,328		 	1,593		 	1,489		 	1,545		 	1,592		 3%
			 ยะล�	(Yala)	 	540		 	462		 	956		 	1,153		 	1,249		 8%
			 สตูล	(Satun)	 	1,083		 	580		 	944		 	1,088		 	1,031		 -5%
			 นร�ธิว�ส	(Narathiwat)	 	473		 	531		 	653		 	736		 	888		 21%
			 ปัตต�นี	(Pattani)	 	715		 	735		 	802		 	1,012		 	732		 -28%
			 พังง�	(Phang	Nga)	 	631		 	434		 	501		 	510		 	578		 13%
			 พัทลุง	(Phatthalung)	 	359		 	368		 	395		 	476		 	445		 -7%
			 ระนอง	(Ranong)	 	335		 	359		 	441		 	277		 	283		 2%
 
รวมทั่วประเทศ (Nationwide)    180,558   205,440   213,070   220,332   223,959  2%

Remarks:          
1)		Low-rise	housing	means	detached	houses,	duplexes	and	townhouses,	
	 	but	exclude	commercial	building.	 	
2)		The	data	are	100%	completely	collected	by	National	Statistical	Office.	
3)		Showing	only	the	provinces	which	data	is	available.	 	 	
4)		R	means	revised.	 	 	
5)		∆YoY	refers	to	%	Change	which	compares	2013	with	2012.	
Sources:		1)	 National	Statistics	Office	
	 	 	 2)		Public	Works	Department	of	Bangkok	Metropolitan	Administration
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 ที่อยู่อ�ศัยแนวร�บ	หม�ยถึง	บ้�นเดี่ยว,	บ้�นแฝด	และท�วน์เฮ�ส์	
	 ไม่นับรวมอ�ค�รพ�ณิชย์	 	
2)	 เป็นข้อมูลที่สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติจัดเก็บ	100%	 	
3)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	 	
4)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข	 	
5)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555
ที่มา : สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ,	สำ�นักก�รโยธ�	กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารแนวราบ แสดงจํานวนหน่วย รายปี
Low-Rise Housing Construction Permits, Showing number of units - nationwide, By Year    
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารแนวราบ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปี 
Low-Rise Housing Construction Permits, Showing number Construction Area (Square Meter) - nationwide, 

By Year     

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)    10,352,512   10,635,758   10,594,870   10,396,543   10,794,932  4% 
 
 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 			4,575,663		 	5,579,096		 	5,588,406		 	5,611,522		 	5,382,146		 -4%
 
ปริมณฑล (Vicinities)   5,776,849   5,056,662   5,006,464   4,785,021   5,412,786  13%
 
	 นนทบุรี	(Nonthaburi)		 	1,584,359		 	1,679,412		 	1,572,995		 	1,287,828		 	1,397,645		 9%
	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	938,762		 	1,083,327		 	1,041,448		 	938,345		 	1,190,584		 27%
			 ปทุมธ�นี	(Pathum	Thani)	 	2,039,794		 	1,050,263		 	941,160		 	1,201,771		 	1,096,046		 -9%
			 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	746,151		 	796,745		 	841,163		 	756,374		 	926,644		 23%
			 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	467,783		 	446,915		 	609,698		 	600,703		 	801,867		 33%
 
ภาคเหนือ (The North)    2,964,355   3,150,289   3,486,663   4,482,267   4,093,655  -9%
 
	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	1,323,883		 	1,492,803		 	1,667,614		 	1,960,291		 	1,941,978		 -1%
			 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	227,401		 	276,106		 	383,642		 	414,317		 	387,834		 -6%
			 เชียงร�ย	(Chiang	Rai)	 	164,286		 	42,743		 	202,731		 	178,328		 	329,535		 85%
			 กำ�แพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	117,832		 	165,339		 	171,625		 	206,693		 	209,183		 1%
			 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	136,100		 	140,804		 	177,180		 	195,969		 	177,198		 -10%
			 ต�ก	(Tak)	 	190,689		 	187,316		 	85,896		 	591,970		 	164,931		 -72%
			 ลำ�ป�ง	(Lampang)	 	116,561		 	139,216		 	125,903		 	124,093		 	163,645		 32%
			 พะเย�	(Phayao)	 	86,724		 	122,273		 	125,014		 	122,931		 	107,639		 -12%
			 น�่น	(Nan)	 	43,724		 	50,787		 	62,166		 	132,038		 	106,173		 -20%
			 แพร	่(Phrae)	 	89,837		 	101,860		 	106,485		 	112,491		 	96,436		 -14%
			 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	32,176		 	44,159		 	43,284		 	78,421		 	91,531		 17%
			 อุตรดิตถ	์(Uttaradit)	 	51,600		 	49,544		 	52,803		 	71,440		 	65,791		 -8%
			 อุทัยธ�นี	(Uthai	Thani)	 	44,808		 	49,051		 	42,450		 	57,267		 	59,083		 3%
			 เพชรบูรณ	์(Phetchabun)	 	74,558		 	50,058		 	46,009		 	67,288		 	58,608		 -13%
			 พิจิตร	(Phichit)	 	42,516		 	52,674		 	45,037		 	47,702		 	55,878		 17%
			 นครสวรรค	์(Nakhon	Sawan)	 	186,940		 	147,439		 	102,096		 	94,090		 	46,450		 -51%
			 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	34,720		 	38,117		 	46,728		 	26,938		 	31,762		 18%
 
ภาคกลาง (The Central)    2,441,343   2,531,377   2,497,017   2,964,771   2,829,865  -5%
 
	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	439,648		 	422,421		 	486,675		 	501,268		 	666,793		 33%
			 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	245,514		 	240,957		 	277,519		 	285,553		 	345,729		 21%
			 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 	436,197		 	372,327		 	359,800		 	356,442		 	322,931		 -9%
			 เพชรบุร	ี(Phetchaburi)	 	208,781		 	230,408		 	247,358		 	262,875		 	279,661		 6%
			 สระบุร	ี(Saraburi)	 	175,851		 	179,231		 	141,959		 	165,438		 	223,037		 35%
			 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	285,244		 	370,920		 	246,161		 	480,603		 	176,297		 -63%
			 สุพรรณบุร	ี(Suphan	Buri)	 	109,516		 	133,989		 	142,553		 	165,432		 	167,671		 1%
			 ก�ญจนบุรี	(Kanchanaburi)	 	84,422		 	118,424		 	111,408		 	158,050		 	135,995		 -14%
			 สมุทรสงคร�ม	(Samut	Songkhram)	 	81,585		 	89,763		 	87,088		 	123,837		 	102,374		 -17%
			 ลพบุร	ี(Lop	Buri)	 	161,132		 	144,862		 	128,543		 	157,888		 	83,220		 -47%
			 ปร�จีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	8,659		 	13,033		 	6,540		 	44,047		 	78,065		 77%
			 นครน�ยก	(Nakhon	Nayok)	 	30,428		 	38,904		 	57,333		 	55,533		 	63,764		 15%
			 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	40,972		 	43,748		 	62,847		 	55,131		 	58,553		 6%
			 ชัยน�ท	(Chai	Nat)	 	42,678		 	48,210		 	46,758		 	57,216		 	47,354		 -17%
			 อ�่งทอง	(Ang	Thong)	 	48,598		 	48,649		 	58,790		 	58,741		 	43,098		 -27%
			 สิงห์บุร	ี(Sing	Buri)	 	42,118		 	35,531		 	35,685		 	36,717		 	35,323		 -4%
 



081รายงานประจําปี 2556 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

ภาคตะวันออก (The East)   2,766,902   2,830,167   2,726,417   3,074,788   3,666,858  19%
 
	 ชลบุร	ี(Chon	Buri)	 	1,798,637		 	1,939,348		 	1,837,994		 	2,111,543		 	2,622,446		 24%
			 ระยอง	(Rayong)	 	712,067		 	646,125		 	580,177		 	569,617		 	626,698		 10%
			 จันทบุร	ี(Chanthaburi)	 	241,254		 	233,384		 	286,526		 	346,612		 	297,440		 -14%
			 ตร�ด	(Trat)	 	14,944		 	11,310		 	21,720		 	47,016		 	120,274		 156%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)     4,648,334   5,440,033   5,862,467   6,545,520   5,661,912  -13%
 
	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	1,621,436		 	1,802,978		 	2,124,958		 	2,213,944		 	1,980,484		 -11%
			 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	931,771		 	1,135,382		 	836,171		 	1,188,531		 	1,068,949		 -10%
			 อุบลร�ชธ�นี	(Ubon	Ratchathani)	 	202,564		 	244,263		 	296,697		 	351,131		 	368,656		 5%
			 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 	326,957		 	383,969		 	378,453		 	373,433		 	309,938		 -17%
			 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	147,581		 	215,099		 	229,330		 	276,207		 	260,534		 -6%
			 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 	158,700		 	190,907		 	236,075		 	278,627		 	229,972		 -17%
			 ก�ฬสินธุ์	(Kalasin)	 	100,566		 	150,534		 	239,778		 	276,581		 	226,807		 -18%
			 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	173,793		 	223,539		 	190,112		 	238,058		 	223,447		 -6%
			 สุรินทร	์(Surin)	 	128,881		 	163,372		 	216,391		 	208,996		 	187,689		 -10%
			 เลย	(Loei)	 	88,191		 	137,994		 	187,277		 	180,803		 	140,136		 -22%
			 มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 	183,381		 	218,015		 	237,274		 	265,057		 	134,295		 -49%
			 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	74,283		 	79,986		 	91,993		 	102,785		 	98,888		 -4%
			 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	177,289		 	105,841		 	121,795		 	115,372		 	74,241		 -36%
			 ยโสธร	(Yasothon)	 	42,409		 	53,074		 	73,729		 	68,277		 	66,030		 -3%
			 หนองค�ย	(Nong	Khai)	 	85,672		 	97,605		 	108,437		 	74,888		 	64,377		 -14%
	 บึงก�ฬ	(Bueng	Kan)	 	n.a.		 	n.a.		 	n.a.		 	65,718		 	63,051		 -4%
			 อำ�น�จเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	29,271		 	58,222		 	76,609		 	53,730		 	56,488		 5%
			 มุกด�ห�ร	(Mukdahan)	 	47,676		 	35,841		 	52,818		 	49,084		 	46,695		 -5%
			 หนองบัวลำ�ภ	ู(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	36,170		 	47,946		 	61,290		 	64,119		 	43,201		 -33%
			 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	91,743		 	95,466		 	103,280		 	100,179		 	18,034		 -82%
 
ภาคใต้ (The South)    3,986,833   4,205,126   4,840,458   5,156,326   5,078,294  -2%
 
	 สงขล�	(Songkhla)	 	1,014,273		 	1,158,738		 	1,354,553		 	1,518,548		 	1,500,955		 -1%
			 สุร�ษฎร์ธ�นี	(Surat	Thani)	 	760,840		 	536,915		 	577,835		 	707,356		 	798,401		 13%
			 ภูเก็ต	(Phuket)	 	853,731		 	882,182		 	970,157		 	883,644		 	757,149		 -14%
			 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	265,645		 	539,569		 	692,877		 	507,211		 	473,663		 -7%
			 กระบี่	(Krabi)	 	148,867		 	193,434		 	171,381		 	310,172		 	318,023		 3%
			 ตรัง	(Trang)	 	179,745		 	200,235		 	183,841		 	201,614		 	237,296		 18%
			 ชุมพร	(Chumphon)	 	194,316		 	198,879		 	230,481		 	239,622		 	226,967		 -5%
			 ยะล�	(Yala)	 	71,873		 	60,702		 	126,157		 	153,457		 	174,554		 14%
			 นร�ธิว�ส	(Narathiwat)	 	75,538		 	84,746		 	118,458		 	129,709		 	143,350		 11%
			 สตูล	(Satun)	 	121,752		 	66,312		 	106,691		 	127,401		 	136,414		 7%
			 ปัตต�นี	(Pattani)	 	94,406		 	102,697		 	111,836		 	155,862		 	99,424		 -36%
			 พัทลุง	(Phatthalung)	 	53,576		 	61,443		 	58,662		 	75,310		 	83,469		 11%
			 พังง�	(Phang	Nga)	 	94,523		 	66,804		 	75,061		 	82,993		 	79,387		 -4%
			 ระนอง	(Ranong)	 	57,748		 	52,470		 	62,468		 	63,427		 	49,242		 -22%
 
รวมทั่วประเทศ (Nationwide)     27,160,279   28,792,750   30,007,892   32,620,215   32,125,516  -2%

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารแนวราบ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปี 
Low-Rise Housing Construction Permits, Showing number Construction Area (Square Meter) - nationwide, 

By Year     
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 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)    1,287   1,068   816   945   957  1% 
 
 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 			724		 	624		 	491		 	563		 	501		 -11%
 
ปริมณฑล (Vicinities)  563   444   325   382   456  19%
 
	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	100		 	72		 	61		 	95		 	172		 81%
			 ปทุมธ�นี	(Pathum	Thani)	 	219		 	94		 	78		 	62		 	107		 73%
			 นนทบุร	ี(Nonthaburi)		 	81		 	75		 	42		 	114		 	74		 -35%
			 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	94		 	81		 	76		 	33		 	59		 79%
			 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	69		 	122		 	68		 	78		 	44		 -44%
 
ภาคเหนือ (The North)    273   213   178   346   271  -22%
 
	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	153		 	123		 	115		 	283		 	169		 -40%
			 เชียงร�ย	(Chiang	Rai)	 	37		 	6		 	6		 	3		 	31		 933%
			 ลำ�ป�ง	(Lampang)	 	7		 	5		 	5		 	7		 	18		 157%
			 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	16		 	16		 	15		 	24		 	15		 -38%
			 พะเย�	(Phayao)	 	10		 	14		 	12		 	7		 	12		 71%
			 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	9		 	12		 	6		 	5		 	7		 40%
			 ต�ก	(Tak)	 	11		 	6		 	3		 	1		 	7		 600%
			 กำ�แพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	6		 	5		 	1		 	7		 	3		 -57%
			 แพร	่(Phrae)	 	6		 	2		 	1		 	1		 	3		 200%
			 อุตรดิตถ	์(Uttaradit)	 	4		 	10		 	6		 	2		 	2		 0%
			 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	-				 	-				 	-				 	1		 	2		 100%
			 นครสวรรค	์(Nakhon	Sawan)	 	7		 	6		 	2		 	5		 	1		 -80%
			 น�่น	(Nan)	 	5		 	5		 	3		 	-				 	1		 n.a.
			 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	-				 	2		 	2		 	-				 	-				 n.a.
			 อุทัยธ�นี	(Uthai	Thani)	 	1		 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 พิจิตร	(Phichit)	 	-				 	1		 	1		 	-				 	-				 n.a.
			 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	1		 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
 

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารสูง แสดงจํานวนอาคาร รายปี 
High-Rise Housing Construction Permits, Showing number of Buildings - nationwide, By Year   

  

Remarks:          
1)		Low-rise	housing	means	detached	houses,	duplexes	and	townhouses,	
	 	but	exclude	commercial	building.	 	
2)		The	data	are	100%	completely	collected	by	National	Statistical	Office.	
3)		Showing	only	the	provinces	which	data	is	available.	 	 	
4)		R	means	revised.	 	 	
5)		∆YoY	refers	to	%	Change	which	compares	2013	with	2012.	
Sources:		1)	 National	Statistics	Office	
	 	 	 2)		Public	Works	Department	of	Bangkok	Metropolitan	Administration
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)		ที่อยู่อ�ศัยแนวร�บ	หม�ยถึง	บ้�นเดี่ยว,	บ้�นแฝด	และท�วน์เฮ�ส์	
	 	 ไม่นับรวมอ�ค�รพ�ณิชย์	 	
2)		 เป็นข้อมูลที่สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติจัดเก็บ	100%	 	
3)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	 	
4)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข	 	
5)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555
ที่มา : สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ,	สำ�นักก�รโยธ�	กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารแนวราบ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปี 
Low-Rise Housing Construction Permits, Showing number Construction Area (Square Meter) - nationwide, 

By Year     



083รายงานประจําปี 2556 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

ภาคกลาง (The Central)   354   82   90   340   129  -62%
 
	 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 	227		 	16		 	29		 	25		 	36		 44%
			 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	12		 	9		 	25		 	32		 	33		 3%
			 สระบุร	ี(Saraburi)	 	7		 	4		 	4		 	12		 	10		 -17%
			 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	17		 	22		 	10		 	3		 	8		 167%
			 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	3		 	3		 	1		 	2		 	7		 250%
			 เพชรบุรี	(Phetchaburi)	 	7		 	2		 	2		 	78		 	7		 -91%
			 ก�ญจนบุร	ี(Kanchanaburi)	 	-				 	-				 	4		 	8		 	7		 -13%
			 สุพรรณบุร	ี(Suphan	Buri)	 	69		 	3		 	3		 	167		 	5		 -97%
			 สมุทรสงคร�ม	(Samut	Songkhram)	 	2		 	3		 	4		 	-				 	5		 n.a.
			 ปร�จีนบุร	ี(Prachin	Buri)	 	-				 	-				 	-				 	2		 	5		 150%
			 ลพบุร	ี(Lop	Buri)	 	8		 	17		 	7		 	5		 	3		 -40%
			 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	-				 	-				 	1		 	5		 	2		 -60%
			 ชัยน�ท	(Chai	Nat)	 	1		 	-				 	-				 	-				 	1		 n.a.
			 อ่�งทอง	(Ang	Thong)	 	-				 	3		 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 สิงห์บุร	ี(Sing	Buri)	 	1		 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 นครน�ยก	(Nakhon	Nayok)	 	-				 	-				 	-				 	1		 	-				 n.a.
 
ภาคตะวันออก (The East)    371   313   218   382   579  52%
 
	 ชลบุร	ี(Chon	Buri)	 	336		 	284		 	200		 	245		 	516		 111%
			 ระยอง	(Rayong)	 	30		 	27		 	17		 	121		 	48		 -60%
			 จันทบุร	ี(Chanthaburi)	 	4		 	2		 	1		 	16		 	13		 -19%
			 ตร�ด	(Trat)	 	1		 	-				 	-				 	-				 	2		 n.a.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)     515   287   169   259   245  -5%
 
	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	48		 	25		 	51		 	78		 	122		 56%
			 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	4		 	-				 	2		 	1		 	29		 2,800%
			 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	260		 	134		 	-				 	71		 	15		 -79%
			 มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 	68		 	46		 	46		 	53		 	15		 -72%
			 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 	-				 	2		 	18		 	6		 	11		 83%
			 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 	24		 	43		 	38		 	4		 	11		 175%
			 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	4		 	-				 	4		 	22		 	7		 -68%
			 มุกด�ห�ร	(Mukdahan)	 	1		 	4		 	3		 	4		 	7		 75%
			 อุบลร�ชธ�นี	(Ubon	Ratchathani)	 	32		 	4		 	2		 	2		 	6		 200%
			 สุรินทร	์(Surin)	 	3		 	3		 	-				 	9		 	6		 -33%
	 บึงก�ฬ	(Bueng	Kan)	 	n.a.		 	n.a.		 	n.a.		 	-				 	5		 n.a.
			 เลย	(Loei)	 	30		 	4		 	-				 	1		 	4		 300%
			 หนองบัวลำ�ภ	ู(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	-				 	1		 	-				 	1		 	3		 200%
			 ก�ฬสินธุ์	(Kalasin)	 	-				 	19		 	-				 	-				 	2		 n.a.
			 หนองค�ย	(Nong	Khai)	 	1		 	-				 	1		 	1		 	1		 0%
			 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	24		 	2		 	1		 	-				 	1		 n.a.
			 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	11		 	-				 	1		 	4		 	-				 n.a.
			 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	-				 	-				 	1		 	-				 	-				 n.a.
			 ยโสธร	(Yasothon)	 	4		 	-				 	-				 	2		 	-				 n.a.
			 อำ�น�จเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	1		 	-				 	1		 	-				 	-				 n.a.
 
ภาคใต้ (The South)    260   181   246   299   226  -24%
 
	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	181		 	89		 	93		 	112		 	105		 -6%
			 สงขล�	(Songkhla)	 	44		 	38		 	60		 	50		 	55		 10%
			 กระบี่	(Krabi)	 	10		 	4		 	10		 	50		 	24		 -52%
			 สุร�ษฎร์ธ�น	ี(Surat	Thani)	 	6		 	13		 	33		 	45		 	23		 -49%

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารสูง แสดงจํานวนอาคาร รายปี 
High-Rise Housing Construction Permits, Showing number of Buildings - nationwide, By Year   
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารสูง แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปีี 
High-Rise Housing Construction Permits, Showing number Construction Area (Square Meter) - nationwide, 

By Year

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)    7,645,048   6,071,081   4,581,077   4,466,682   5,333,971  19% 
 
 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 				5,890,748		 	4,839,059		 	3,510,890		 	3,725,477		 	3,366,495		 -10%
 
ปริมณฑล (Vicinities)    1,754,300   1,232,022   1,070,187   741,205   1,967,476  165%
 
	 นนทบุรี	(Nonthaburi)		 	421,735		 	154,146		 	122,756		 	120,156		 	307,923		 156%
			 ปทุมธ�นี	(Pathum	Thani)	 	683,275		 	447,590		 	218,052		 	170,293		 	472,739		 178%
			 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	291,894		 	234,009		 	225,576		 	264,057		 	900,721		 241%
			 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	148,228		 	185,071		 	188,188		 	84,344		 	99,452		 18%
			 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	209,168		 	211,206		 	315,615		 	102,355		 	186,641		 82% 
 
ภาคเหนือ (The North)     501,138   365,261   465,751   969,407   745,073  -23%
 
	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	357,111		 	233,896		 	343,672		 	863,367		 	568,966		 -34%
			 เชียงร�ย	(Chiang	Rai)	 	19,210		 	1,969		 	15,216		 	6,744		 	57,838		 758%
			 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	44,161		 	32,891		 	31,011		 	33,148		 	26,091		 -21%
			 ลำ�ป�ง	(Lampang)	 	6,958		 	6,260		 	7,781		 	15,840		 	25,475		 61%
			 นครสวรรค	์(Nakhon	Sawan)	 	10,705		 	13,638		 	6,925		 	9,091		 	1,534		 -83%
			 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	14,447		 	14,865		 	7,919		 	10,923		 	12,638		 16%
			 ต�ก	(Tak)	 	11,479		 	8,503		 	7,548		 	1,420		 	17,013		 1,098%
			 กำ�แพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	5,360		 	5,688		 	1,929		 	10,150		 	4,870		 -52%
			 แพร	่(Phrae)	 	6,643		 	3,262		 	2,036		 	1,080		 	2,873		 166%

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

Remarks:          
1)		High-rise	housing	means:	Apartments	for	rent	and	condominiums	
	 	 for	sell	.	 	
2)		The	data	are	100%	completely	collected	by	National	Statistical	Office.	
3)		Showing	only	the	provinces	which	data	is	available.	 	 	
4)		R	means	revised.	 	 	
5)		∆YoY	refers	to	%	Change	which	compares	2013	with	2012.	
Sources:	1)	 National	Statistics	Office	
	 	 	 2)		Public	Works	Department	of	Bangkok	Metropolitan	Administration
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)		อ�ค�รสูง	หม�ยถึง	แฟลต	อพ�ร์ตเมนต	์หอพักให้เช่�	และอ�ค�รชุดเพื่อข�ย	
2)		 เป็นข้อมูลที่สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติจัดเก็บ	100%	 	
3)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	 	
4)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข	 	
5)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	
ที่มา : สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ,	สำ�นักก�รโยธ�	กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

			 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	7		 	20		 	30		 	9		 	9		 0%
			 ตรัง	(Trang)	 	2		 	4		 	3		 	6		 	4		 -33%
			 ระนอง	(Ranong)	 	1		 	-				 	-				 	-				 	3		 n.a.
			 ชุมพร	(Chumphon)	 	2		 	4		 	5		 	18		 	2		 -89%
			 ยะล�	(Yala)	 	-				 	1		 	6		 	2		 	1		 -50%
			 สตูล	(Satun)	 	2		 	-				 	1		 	-				 	-				 n.a.
			 พังง�	(Phang	Nga)	 	2		 	3		 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 ปัตต�นี	(Pattani)	 	3		 	2		 	5		 	7		 	-				 n.a.
			 นร�ธิว�ส	(Narathiwat)	 	-				 	1		 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 พัทลุง	(Phatthalung)	 	-				 	2		 	-				 	-				 	-				 n.a.
 
รวมทั่วประเทศ (Nationwide)     3,060   2,144   1,717   2,571   2,407  -6%

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารสูง แสดงจํานวนอาคาร รายปี 
High-Rise Housing Construction Permits, Showing number of Buildings - nationwide, By Year   
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ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

			 พะเย�	(Phayao)	 	13,587		 	25,629		 	26,021		 	10,916		 	22,627		 107%
			 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	4,215		 	6,758		 	7,446		 	3,333		 	1,763		 -47%
			 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	-				 	4,747		 	3,475		 	-				 	-				 n.a.
			 อุทัยธ�นี	(Uthai	Thani)	 	707		 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 น่�น	(Nan)	 	5,667		 	4,402		 	3,274		 	-				 	1,050		 n.a.
			 พิจิตร	(Phichit)	 	-				 	2,753		 	1,498		 	-				 	-				 n.a.
			 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	888		 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	-				 	-				 	-				 	3,395		 	2,335		 -31%
 
ภาคกลาง (The Central)     338,474   194,051   250,184   584,847   423,974  -28%
 
	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	18,097		 	17,007		 	43,795		 	78,775		 	62,500		 -21%
			 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 	146,053		 	68,141		 	120,100		 	91,444		 	217,308		 138%
			 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	62,544		 	54,903		 	24,070		 	10,578		 	20,878		 97%
			 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	5,109		 	4,351		 	2,912		 	3,033		 	14,466		 377%
			 เพชรบุรี	(Phetchaburi)	 	43,268		 	15,341		 	5,503		 	323,287		 	21,676		 -93%
			 สระบุร	ี(Saraburi)	 	8,618		 	6,214		 	5,771		 	18,045		 	17,033		 -6%
			 ลพบุร	ี(Lop	Buri)	 	9,969		 	11,223		 	15,591		 	10,030		 	5,981		 -40%
			 สุพรรณบุร	ี(Suphan	Buri)	 	35,754		 	5,206		 	10,415		 	32,000		 	18,092		 -43%
			 ก�ญจนบุร	ี(Kanchanaburi)	 	-				 	-				 	7,819		 	7,907		 	16,797		 112%
			 สมุทรสงคร�ม	(Samut	Songkhram)	 	6,721		 	7,333		 	11,161		 	-				 	14,585		 n.a.
			 อ่�งทอง	(Ang	Thong)	 	-				 	4,332		 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 สิงห์บุร	ี(Sing	Buri)	 	1,518		 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	-				 	-				 	3,047		 	6,164		 	2,598		 -58%
			 นครน�ยก	(Nakhon	Nayok)	 	-				 	-				 	-				 	1,648		 	-				 n.a.
			 ชัยน�ท	(Chai	Nat)	 	823		 	-				 	-				 	-				 	2,380		 n.a.
			 ปร�จีนบุร	ี(Prachin	Buri)	 	-				 	-				 	-				 	1,936		 	9,680		 400%
 
ภาคตะวันออก (The East)    1,027,402   1,133,654   931,419   1,030,023   1,767,256  72%
 
	 ชลบุร	ี(Chon	Buri)	 	935,139		 	1,063,939		 	882,444		 	930,233		 	1,592,598		 71%
			 ระยอง	(Rayong)	 	81,252		 	62,368		 	47,648		 	66,726		 	148,227		 122%
			 จันทบุร	ี(Chanthaburi)	 	10,833		 	7,347		 	1,327		 	33,064		 	21,486		 -35%
			 ตร�ด	(Trat)	 	178		 	-				 	-				 	-				 	4,945		 n.a.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)      549,016   390,334   295,382   495,313   530,931  7%
 
	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	58,816		 	54,601		 	143,948		 	191,872		 	263,220		 37%
			 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	282,132		 	197,519		 	-				 	97,178		 	90,668		 -7%
			 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 	-				 	2,471		 	5,651		 	8,921		 	13,409		 50%
			 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 	26,023		 	24,691		 	39,870		 	14,222		 	39,861		 180%
			 อุบลร�ชธ�นี	(Ubon	Ratchathani)	 	26,465		 	6,222		 	3,201		 	2,477		 	13,809		 457%
			 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	4,888		 	-				 	2,456		 	983		 	36,870		 3,651%
			 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	5,648		 	-				 	14,550		 	36,390		 	8,515		 -77%
			 สุรินทร	์(Surin)	 	5,042		 	3,866		 	-				 	16,099		 	8,026		 -50%
			 มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 	103,368		 	79,605		 	68,443		 	105,001		 	19,869		 -81%
			 ก�ฬสินธุ์	(Kalasin)	 	-				 	4,925		 	-				 	-				 	3,375		 n.a.
			 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	2,185		 	-				 	2,796		 	7,335		 	-				 n.a.
			 หนองค�ย	(Nong	Khai)	 	1,519		 	-				 	2,634		 	3,858		 	953		 -75%
			 เลย	(Loei)	 	11,243		 	7,762		 	-				 	1,200		 	3,657		 205%
			 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	-				 	-				 	4,429		 	-				 	-				 n.a.
			 มุกด�ห�ร	(Mukdahan)	 	2,475		 	5,426		 	4,201		 	5,813		 	7,238		 25%
			 หนองบัวลำ�ภ	ู(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	-				 	1,244		 	-				 	1,201		 	3,612		 201%
			 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	15,650		 	2,002		 	1,203		 	-				 	1,836		 n.a.

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารสูง แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปีี 
High-Rise Housing Construction Permits, Showing number Construction Area (Square Meter) - nationwide, 

By Year
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 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

			 ยโสธร	(Yasothon)	 	2,221		 	-				 	-				 	2,763		 	-				 n.a.
			 อำ�น�จเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	1,341		 	-				 	2,000		 	-				 	-				 n.a.
	 บึงก�ฬ	(Bueng	Kan)	 	n.a.		 	n.a.		 	n.a.		 	-				 	16,013		 n.a.
 
ภาคใต้ (The South)    489,342   547,155   694,935   605,840   774,282  28%
 
	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	350,244		 	385,487		 	372,734		 	321,217		 	411,230		 28%
			 สงขล�	(Songkhla)	 	86,413		 	76,988		 	115,897		 	113,859		 	158,220		 39%
			 สุร�ษฎร์ธ�นี	(Surat	Thani)	 	15,467		 	19,485		 	97,177		 	80,502		 	53,687		 -33%
			 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	11,263		 	23,703		 	22,370		 	17,097		 	25,222		 48%
			 ตรัง	(Trang)	 	1,528		 	8,437		 	3,823		 	12,075		 	7,024		 -42%
			 กระบี่	(Krabi)	 	12,734		 	4,605		 	51,702		 	53,877		 	46,876		 -13%
			 ชุมพร	(Chumphon)	 	3,474		 	5,651		 	6,886		 	3,465		 	5,556		 60%
			 สตูล	(Satun)	 	460		 	-				 	3,348		 	-				 	-				 n.a.
			 พังง�	(Phang	Nga)	 	3,235		 	10,405		 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 ปัตต�นี	(Pattani)	 	2,604		 	2,420		 	11,827		 	1,344		 	-				 n.a.
			 นร�ธิว�ส	(Narathiwat)	 	-				 	5,327		 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 ยะล�	(Yala)	 	-				 	851		 	9,171		 	2,404		 	1,176		 -51%
			 พัทลุง	(Phatthalung)	 	-				 	3,796		 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 ระนอง	(Ranong)	 	1,920		 	-				 	-				 	-				 	65,291		 n.a.
 
รวมทั่วประเทศ (Nationwide)      10,550,420   8,701,536   7,218,748   8,152,112   9,575,487  17%

Remarks:          
1)		High-rise	housing	means:	Apartments	for	rent	and	condominiums	
	 	 for	sell	.	 	
2)		The	data		are	100%	completely	collected	by	National	Statistical	Office.	
3)		Showing	only	the	provinces	which	data	is	available.	 	 	
4)		R	means	revised.	 	 	
5)		∆YoY	refers	to	%	Change	which	compares	2013	with	2012.	
Sources:	1)	 National	Statistics	Office	
	 	 	 2)		Public	Works	Department	of	Bangkok	Metropolitan	Administration
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)		อ�ค�รสูง	หม�ยถึง	แฟลต	อพ�ร์ตเมนต	์หอพักให้เช่�	และอ�ค�รชุดเพื่อข�ย	
2)		 เป็นข้อมูลที่สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติจัดเก็บ	100%	 	
3)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	 	
4)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข	 	
5)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	
ที่มา : สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ,	สำ�นักก�รโยธ�	กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

ข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 
แสดงจํานวนหน่วยแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย
newly Completed and Registered Housing units in Bangkok and Vicinities: 

Showing number of units, Categorized by Housing types

 จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Province 2009 2010 2011 2012 2013R 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)    94,977   106,893   81,856   125,002   132,302  6% 
 
 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	19,618		 	22,498		 	20,128		 	23,437		 	23,285		 -1%
	 สร�้งโดยผู้ประกอบก�ร	(รวมอ�ค�รชุด)/Built	by	Developers	 	75,359		 	84,395		 	61,728		 	101,565		 	109,017		 7%
บ้านเดี่ยว/Detached Houses  28,998   31,687   31,813   31,745   31,465  -1%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	18,135		 	20,284		 	17,814		 	20,858		 	17,596		 -16%
	 สร�้งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	10,863		 	11,403		 	13,999		 	10,887		 	13,869		 27%
บ้านแฝด/Duplexes  1,138   1,520   1,462   1,173   2,601  122%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	138		 	154		 	81		 	104		 	131		 26%
	 สร�้งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	1,000		 	1,366		 	1,381		 	1,069		 	2,470		 131%

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารสูง แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปีี 
High-Rise Housing Construction Permits, Showing number Construction Area (Square Meter) - nationwide, 

By Year

YoY
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ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

 จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

ทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์/Townhouses and Shophouses  11,116   13,767   13,847   13,693   26,796  96%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	1,345		 	2,060		 	2,233		 	2,475		 	5,558		 125%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	9,771		 	11,707		 	11,614		 	11,218		 	21,238		 89%
ทาวน์เฮาส์/Townhouses  8,280   11,086   10,706   9,102   17,068  88%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	318		 	365		 	304		 	352		 	635		 80%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	7,962		 	10,721		 	10,402		 	8,750		 	16,433		 88%
อาคารพาณิชย์/Shophouses  2,836   2,681   3,141   4,591   9,728  112%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	1,027		 	1,695		 	1,929		 	2,123		 	4,923		 132%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	1,809		 	986		 	1,212		 	2,468		 	4,805		 95%
อาคารชุด/Condominiums  53,725   59,919   34,734   78,391   71,440  -9%
      
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)  56,649   67,272   50,955   64,289   79,128  23%
      
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	8,443		 	9,831		 	8,690		 	10,072		 	10,631		 6%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร	(รวมอ�ค�รชุด)/Built	by	Developers	 	48,206		 	57,441		 	42,265		 	54,217		 	68,497		 26%
บ้านเดี่ยว/Detached Houses  13,454   14,433   14,862   14,486   13,667  -6%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	7,954		 	8,619		 	7,512		 	8,470		 	7,729		 -9%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	5,500		 	5,814		 	7,350		 	6,016		 	5,938		 -1%
บ้านแฝด/Duplexes  455   812   885   668   968  45%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	59		 	70		 	57		 	88		 	79		 -10%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	396		 	742		 	828		 	580		 	889		 53%
ทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์/Townhouses and Shophouses  5,913   6,289   9,128   9,687   13,641  41%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	430		 	1,142		 	1,121		 	1,514		 	2,823		 86%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	5,483		 	5,147		 	8,007		 	8,173		 	10,818		 32%
ทาวน์เฮาส์/Townhouses  4,789   5,052   7,362   6,733   8,704  29%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	162		 	309		 	156		 	208		 	370		 78%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	4,627		 	4,743		 	7,206		 	6,525		 	8,334		 28%
อาคารพาณิชย์/Shophouses  1,124   1,237   1,766   2,954   4,937  67%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	268		 	833		 	965		 	1,306		 	2,453		 88%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	856		 	404		 	801		 	1,648		 	2,484		 51%
อาคารชุด/Condominiums  36,827   45,738   26,080   39,448   50,852  29%
      
ปริมณฑล (Vicinities)  38,328   39,621   30,901   60,713   53,174  -12%
      
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	11,175		 	12,667		 	11,438		 	13,365		 	12,654		 -5%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร	(รวมอ�ค�รชุด)/Built	by	Developers	 	27,153		 	26,954		 	19,463		 	47,348		 	40,520		 -14%
บ้านเดี่ยว/Detached Houses  15,544   17,254   16,951   17,259   17,798  3%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	10,181		 	11,665		 	10,302		 	12,388		 	9,867		 -20%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	5,363		 	5,589		 	6,649		 	4,871		 	7,931		 63%
บ้านแฝด/Duplexes  683   708   577   505   1,633  223%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	79		 	84		 	24		 	16		 	52		 225%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	604		 	624		 	553		 	489		 	1,581		 223%
ทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์/Townhouses and Shophouses  5,203   7,478   4,719   4,006   13,155  228%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	915		 	918		 	1,112		 	961		 	2,735		 185%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	4,288		 	6,560		 	3,607		 	3,045		 	10,420		 242%
ทาวน์เฮาส์/Townhouses  3,491   6,034   3,344   2,369   8,364  253%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	156		 	56		 	148		 	144		 	265		 84%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	3,335		 	5,978		 	3,196		 	2,225		 	8,099		 264%
อาคารพาณิชย์/Shophouses  1,712   1,444   1,375   1,637   4,791  193%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	759		 	862		 	964		 	817		 	2,470		 202%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	953		 	582		 	411		 	820		 	2,321		 183%
อาคารชุด/Condominiums  16,898   14,181   8,654   38,943   20,588  -47%
      

ข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 
แสดงจํานวนหน่วยแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย
newly Completed and Registered Housing units in Bangkok and Vicinities: 

Showing number of units, Categorized by Housing types
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 จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

นนทบุรี (Nonthaburi)  14,925   11,230   9,537   21,384   10,923  -49%
      
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	2,429		 	2,847		 	2,516		 	2,951		 	2,584		 -12%
	 สร�้งโดยผู้ประกอบก�ร	(รวมอ�ค�รชุด)/Built	by	Developers	 	12,496		 	8,383		 	7,021		 	18,433		 	8,339		 -55%
บ้านเดี่ยว/Detached Houses  4,837   5,098   4,754   4,666   3,031  -35%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	2,249		 	2,619		 	2,307		 	2,795		 	1,970		 -30%
	 สร�้งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	2,588		 	2,479		 	2,447		 	1,871		 	1,061		 -43%
บ้านแฝด/Duplexes  215   456   424   341   729  114%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	17		 	9		 	9		 	-		 	22		 n.a.
	 สร�้งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	198		 	447		 	415		 	341		 	707		 107%
ทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์/Townhouses and Shophouses  2,070   3,387   1,371   1,527   2,024  33%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	163		 	219		 	200		 	156		 	592		 279%
	 สร�้งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	1,907		 	3,168		 	1,171		 	1,371		 	1,432		 4%
ทาวน์เฮาส์/Townhouses  1,684   2,990   1,066   988   1,411  43%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	43		 	20		 	38		 	11		 	77		 600%
	 สร�้งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	1,641		 	2,970		 	1,028		 	977		 	1,334		 37%
อาคารพาณิชย์/Shophouses  386   397   305   539   613  14%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	120		 	199		 	162		 	145		 	515		 255%
	 สร�้งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	266		 	198		 	143		 	394		 	98		 -75%
อาคารชุด/Condominiums  7,803   2,289   2,988   14,850   5,139  -65%
      
ปทุมธานี (Pathum Thani)  5,080   7,555   6,495   11,138   10,344  -7%
      
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	2,431		 	2,454		 	2,395		 	2,949		 	2,691		 -9%
	 สร�้งโดยผู้ประกอบก�ร	(รวมอ�ค�รชุด)/Built	by	Developers	 	2,649		 	5,101		 	4,100		 	8,189		 	7,653		 -7%
บ้านเดี่ยว/Detached Houses  3,682   3,385   3,013   4,115   4,101  -0.3%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	2,295		 	2,345		 	2,223		 	2,868		 	2,409		 -16%
	 สร�้งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	1,387		 	1,040		 	790		 	1,247		 	1,692		 36%
บ้านแฝด/Duplexes  150   59   83   96   164  71%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	-		 	5		 	-		 	-		 	2		 n.a.
	 สร�้งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	150		 	54		 	83		 	96		 	162		 69%
ทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์/Townhouses and Shophouses  942   499   510   270   3,274  1,113%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	136		 	104		 	172		 	81		 	280		 246%
	 สร�้งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	806		 	395		 	338		 	189		 	2,994		 1,484%
ทาวน์เฮาส์/Townhouses  657   383   317   198   2,453  1,139%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	24		 	4		 	4		 	15		 	17		 13%
	 สร�้งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	633		 	379		 	313		 	183		 	2,436		 1,231%
อาคารพาณิชย์/Shophouses  285   116   193   72   821  1,040%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	112		 	100		 	168		 	66		 	263		 298%
	 สร�้งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	173		 	16		 	25		 	6		 	558		 9,200%
อาคารชุด/Condominiums  306   3,612   2,889   6,657   2,805  -58%
      
สมุทรปราการ (Samut Prakan)  9,075   13,809   7,938   17,615   22,575  28%
      
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	1,821		 	2,472		 	2,149		 	2,569		 	2,361		 -8%
	 สร�้งโดยผู้ประกอบก�ร	(รวมอ�ค�รชุด)/Built	by	Developers	 	7,254		 	11,337		 	5,789		 	15,046		 	20,214		 34%
บ้านเดี่ยว/Detached Houses  2,086   3,565   4,143   2,995   5,973  99%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	1,617		 	2,103		 	1,812		 	2,181		 	1,721		 -21%
	 สร�้งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	469		 	1,462		 	2,331		 	814		 	4,252		 422%
บ้านแฝด/Duplexes  284   147   25   22   534  2,327%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	28		 	42		 	15		 	16		 	7		 -56%
	 สร�้งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	256		 	105		 	10		 	6		 	527		 8,683%

ข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 
แสดงจํานวนหน่วยแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย
newly Completed and Registered Housing units in Bangkok and Vicinities: 

Showing number of units, Categorized by Housing types
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ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

 จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

ทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์/Townhouses and Shophouses  982   2,506   993   1,650   4,792  190%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	176		 	327		 	322		 	372		 	633		 70%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	806		 	2,179		 	671		 	1,278		 	4,159		 225%
ทาวน์เฮาส์/Townhouses  689   2,056   673   1,019   2,848  179%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	37		 	21		 	94		 	79		 	59		 -25%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	652		 	2,035		 	579		 	940		 	2,789		 197%
อาคารพาณิชย์/Shophouses  293   450   320   631   1,944  208%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	139		 	306		 	228		 	293		 	574		 96%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	154		 	144		 	92		 	338		 	1,370		 305%
อาคารชุด/Condominiums  5,723   7,591   2,777   12,948   11,276  -13%

สมุทรสาคร (Samut Sakhon)  4,301   3,524   3,520   4,860   4,794  -1%

	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	1,883		 	1,730		 	1,492		 	1,936		 	1,560		 -19%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร	(รวมอ�ค�รชุด)/Built	by	Developers	 	2,418		 	1,794		 	2,028		 	2,924		 	3,234		 11%
บ้านเดี่ยว/Detached Houses  2,299   2,035   2,248   2,308   1,925  -17%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	1,714		 	1,584		 	1,367		 	1,812		 	1,214		 -33%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	585		 	451		 	881		 	496		 	711		 43%
บ้านแฝด/Duplexes  2   40   16   9   169  1,778%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	2		 	28		 	-		 	-		 	-		 n.a.
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	-		 	12		 	16		 	9		 	169		 1,778%
ทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์/Townhouses and Shophouses  596   760   1,256   256   1,692  561%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	167		 	118		 	125		 	124		 	346		 179%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	429		 	642		 	1,131		 	132		 	1,346		 920%
ทาวน์เฮาส์/Townhouses  293   504   1,073   96   1,306  1,260%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	4		 	3		 	-		 	29		 	41		 41%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	289		 	501		 	1,073		 	67		 	1,265		 1,788%
อาคารพาณิชย์/Shophouses  303   256   183   160   386  141%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	163		 	115		 	125		 	95		 	305		 221%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	140		 	141		 	58		 	65		 	81		 25%
อาคารชุด/Condominiums  1,404   689   -   2,287   1,008  -56%

นครปฐม (Nakhon Pathom)  4,947   3,503   3,411   5,716   4,538  -21%

	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	2,611		 	3,164		 	2,886		 	2,960		 	3,458		 17%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร	(รวมอ�ค�รชุด)/Built	by	Developers	 	2,336		 	339		 	525		 	2,756		 	1,080		 -61%
บ้านเดี่ยว/Detached Houses  2,640   3,171   2,793   3,175   2,768  -13%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	2,306		 	3,014		 	2,593		 	2,732		 	2,553		 -7%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	334		 	157		 	200		 	443		 	215		 -51%
บ้านแฝด/Duplexes  32   6   29   37   37  0%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	32		 	-		 	-		 	-		 	21		 n.a.
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	-		 	6		 	29		 	37		 	16		 -57%
ทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์/Townhouses and Shophouses  613   326   589   303   1,373  353%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	273		 	150		 	293		 	228		 	884		 288%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	340		 	176		 	296		 	75		 	489		 552%
ทาวน์เฮาส์/Townhouses  168   101   215   68   346  409%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	48		 	8		 	12		 	10		 	71		 610%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	120		 	93		 	203		 	58		 	275		 374%
อาคารพาณิชย์/Shophouses  445   225   374   235   1,027  337%
	 ประช�ชนสร�้งเอง/Self-Built	by	Owners	 	225		 	142		 	281		 	218		 	813		 273%
	 สร้�งโดยผู้ประกอบก�ร/Built	by	Developers	 	220		 	83		 	93		 	17		 	214		 1,159%
อาคารชุด/Condominiums  1,662   -   -   2,201   360  -84%

ข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 
แสดงจํานวนหน่วยแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย
newly Completed and Registered Housing units in Bangkok and Vicinities: 

Showing number of units, Categorized by Housing types
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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	2013	approximately	19,500	units	are	from	Baan	Eua-Arthorn	projects		
	 	 (low	income	housing).	In	2012,	approximately	31,600	units	are	from	
	 	Baan	Eua-Arthorn	projects	(low	income	housing).	 	 	
4)		∆YoY	refers	to	%	changed	which	comparing	2013	with	2012.	 	
5)		R	means	revised.	
Sources:		1)	 Bangkok	District	Offices	
	 	 	 2)	 Municipal	and	Provincial	Offices	in	Surrounding	Provinces	
	 	 	 3)	 Department	of	Lands
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)		ที่อยู ่อ�ศัยสร้�งเสร็จจดทะเบียน	หม�ยถึง	จำ�นวนที่อยู ่อ�ศัยที่ก่อสร้�งเสร็จ
  ไม่ตำ�่กว่�	70%	และนำ�ม�ขอเลขหม�ยประจำ�บ้�นทีส่ำ�นกัง�นเขตจ�กกรงุเทพฯ	
	 	 เทศบ�ล	และสำ�นักง�น	จังหวัดในปริมณฑล	ทั้งที่อยู่อ�ศัยที่สร้�งโดย
	 	ผู้ประกอบก�ร	(ขออนุญ�ตปลูกสร�้งโดยนิติบุคคล)	และประช�ชนสร้�งเอง	
	 	 (ขออนุญ�ตปลูกสร�้งโดยบุคคลธรรมด�)	 	 	 	
2)		อ�ค�รชุด	หม�ยถึง	อ�ค�รชุดจดทะเบียนที่กรมที่ดิน	 	
3)		ในปี	2556	มีหน่วยบ้�นเอื้ออ�ทร	(อ�ค�รชุด)	ประม�ณ	19,500	หน่วย
	 	 ในปี	2555	มีหน่วยบ�้นเอื้ออ�ทร	(อ�ค�รชุด)	ประม�ณ	31,600	หน่วย	 	
4)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	
5)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข	และเป็นข้อมูลที่ครบ	100%	แล้ว	
ที่มา : สำ�นักง�นเขตในกรุงเทพมห�นคร	เทศบ�ล	และสำ�นักง�นจังหวัดในปริมณฑล,	
	 	 	 	 กรมที่ดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

จํานวนที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน ทั่วประเทศ 
แสดงจํานวนโครงการ
Board of Investment (BoI)-Approved Lower-and-Middle-Income Housing units, 

Showing number of Projects - nationwide

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)    39   64   43   21   51  143% 
 
 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 			15		 	19		 	19		 	4		 	7		 75%
 
ปริมณฑล (Vicinities)   24   45   24   17   44  159%
 
	 ปทุมธ�นี	(Pathum	Thani)	 	9		 	12		 	12		 	4		 	24		 500%
	 นนทบุรี	(Nonthaburi)	 	6		 	15		 	4		 	6		 	7		 17%
	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	5		 	11		 	4		 	4		 	10		 150%
	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	2		 	6		 	3		 	2		 	3		 50%
	 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	2		 	1		 	1		 	1		 	-		 n.a.
 
ภาคเหนือ (The North)  -   -   -   -   -  n.a.
 
ภาคกลาง (The Central)  1   -   -   -   -  n.a.
 
ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.
 
ภาคตะวันออก (The East)  -   1   -   -   -  n.a.
 
ชลบุร	ี(Chon	Buri)	 	-		 	1		 	-		 	-		 	-		 n.a.
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)  1   -   -   -   -  n.a.
 
มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.
 
ภาคใต้ (The South)  -   -   -   -   -  n.a.
 
รวมทั่วประเทศ (Nationwide)  41   65   43   21   51  143%

Remarks:          
1)		∆YoY	refers	to	%		changed	comparing	year	with	previous	year.
2)		Showing	only	the	provinces,	which	data	is	available.	
Source:	Thailand	Board	of	Investment
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้�	 	
2)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	
ที่มา : สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

ข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 
แสดงจํานวนหน่วยแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย
newly Completed and Registered Housing units in Bangkok and Vicinities: 

Showing number of units, Categorized by Housing types
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ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

จํานวนที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน ทั่วประเทศ แสดงจํานวนหน่วย
Board of Investment (BoI)-Approved Lower-and-Middle-Income Housing units, 

Showing number of units - nationwide

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)     12,410   17,443   13,021   5,131   17,594  243% 
 
 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 					6,510		 	6,964		 	7,630		 	1,402		 	3,105		 121%
 
ปริมณฑล (Vicinities)   5,900   10,479   5,391   3,729   14,489  289%
 
	 ปทุมธ�นี	(Pathum	Thani)	 	2,302		 	2,964		 	2,757		 	917		 	8,492		 826%
	 นนทบุรี	(Nonthaburi)	 	853		 	4,174		 	1,029		 	752		 	2,000		 166%
	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	1,382		 	2,367		 	967		 	993		 	3,250		 227%
	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	607		 	772		 	522		 	588		 	747		 27%
	 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	756		 	202		 	116		 	479		 	-		 n.a.
 
ภาคเหนือ (The North)  -   -   -   -   -  n.a.
 
ภาคกลาง (The Central)  90   -   -   -   -  n.a.
 
ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	90		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.
 
ภาคตะวันออก (The East)  -  417   -   -   -  n.a.
 
ชลบุร	ี(Chon	Buri)	 	-		 	417		 	-		 	-		 	-		 n.a.
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)  75   -   -   -   -  n.a.
 
มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 	75		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.
 
ภาคใต้ (The South)  -   -   -   -   -  n.a.
 
รวมทั่วประเทศ (Nationwide)   12,575   17,860   13,021   5,131   17,594  243%

Remarks:          
1)		∆YoY	refers	to	%		changed	comparing	year	with	previous	year.
2)		Showing	only	the	provinces,	which	data	is	available.	
Source:	Thailand	Board	of	Investment
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้�	 	
2)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	
ที่มา : สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

จํานวนที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน ทั่วประเทศ แสดงจํานวนหน่วย
และจํานวนโครงการ รายปี
Board of Investment (BoI)-Approved Lower-and-Middle-Income Housing units, Showing number of units 

& number of Projects - nationwide, By Year
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ท่ีมา : 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รส่งเสริม
ก�รลงทุน
รวบรวมและประมวลผลโดย : 
ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

Source: 
Thailand	Board	of	Investment
Compiled by: 
Real	Estate	Information	Center
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 พ.ศ./Year มูลค่า (ล้านบาท)/Value in Million Baht YoY

	 2552/2009	 318,866	 11%
	 2553/2010	 377,224	 18%
	 2554/2011	 375,536	 -0.4%
	 2555/2012	 464,848	 24%
	 2556/2013	 534,844	 15%

สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี
new Mortgage Loans to Individuals, Showing Value in Million Baht - nationwide, By Year

  
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)		Since	2012,	the	data	include	IBank	and	BAAC	information.	 	
4)		∆YoY	refers	to	%	Changed	comparing	year	with	previous	year.	
Sources:	 	Bank	of	Thailand,	Government	Housing	Bank,	Government	Savings	
	 	 	 Bank,	Life	Insurance	Companies,	National	Housing	Authority,	Islamic	
	 	 	 Bank	of	Thailand,	Bank	for	Agriculture	and	Agricultural	Cooperatives
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 ข้อมูลรวบรวมจ�กธน�ค�รพ�ณิชย์ทุกแห่ง	บริษัทเงินทุน	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	ธน�ค�รออมสิน	บริษัทประกันชีวิตทุกแห่ง	
	 ก�รเคหะแห่งช�ติ	
2)	 เป็นสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้�ร�ยย่อยเพื่อซื้อ/สร้�งที่อยู่อ�ศัย
3)		ตั้งแต่ปี	2555	ได้เพิ่มข้อมูลธน�ค�รอิสล�มแห่งประเทศไทย	
	 และธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์	 	 	
4)	 ∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้�	 	
ที่มา :  ธน�ค�รแห่งประเทศไทย	ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห	์ธน�ค�รออมสิน	
	 	 	 บริษัทประกันชีวิต	ก�รเคหะแห่งช�ต	ิธน�ค�รอิสล�มแห่งประเทศไทย	
	 	 	 ธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี
new Mortgage Loans to Individuals, Showing Value in Million Baht - nationwide, By Year
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มูลค่า : ล้านบาท
(Value in Million Baht)

 2552 2553 2554 2555 2556
 2009 2010 2011 2012 2013

100

0

∆YoY

318,866

11.0 18.0 24.0
-0.4 15.0

หมายเหตุ : 
ต้ังแต่ปี	2550	ยังข�ดข้อมูลบริษัท
ประกันชีวิต
ท่ีมา : 
ธน�ค�รแห่งประเทศไทย,	ธน�ค�ร
อ�ค�รสงเคร�ะห์,	ธน�ค�รออมสิน,	
บริษัทประกันชีวิต,	ก�รเคหะแห่งช�ติ,	
ธน�ค�รอิสล�มแห่งประเทศไทย,	
ธน�ค�รเพ่ือก�รเกษตรและสหกรณ์
รวบรวมและประมวลผลโดย : 
ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

Remark: 
Since	2007,	date	is	currently	lack	of	
insurance	information.
Sources: Bank	of	Thailand,	Government	
Housing	Bank,	Government	Saving	Bank,	
Life	Insurance	Companies,	National	
Housing	Authority,	Islamic	Bank	
of	Thailand,	Bank	for	Agriculture	
and	Agricultural	Cooperatives.
Compiled by: 
Real	Estate	Information	Center

377,224 375,536

464,848

534,844



093รายงานประจําปี 2556 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้าง ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี
outstanding Mortgage Loans to Individuals, Showing Value in Million Baht - nationwide, By Year
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มูลค่า : ล้านบาท
(Value in Million Baht)

 พ.ศ./Year มูลค่า (ล้านบาท)/Value in Million Baht YoY

	 2552/2009	 1,715,453	 8%
	 2553/2010	 1,879,031	 10%
	 2554/2011	 2,036,767	 8%
	 2555/2012	 2,298,268	 13%
	 2556/2013	 2,557,313	 11%

สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้าง ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี
outstanding Mortgage Loans to Individuals, Showing Value in Million Baht - nationwide, By Year

  
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)		Since	2012,	the	data	include	IBank	and	BAAC	information.	 	
4)		∆YoY	refers	to	%	Changed	comparing	year	with	previous	year.	
Sources:	 	Bank	of	Thailand,	Government	Housing	Bank,	Government	Savings	
	 	 	 Bank,	Life	Insurance	Companies,	National	Housing	Authority,	Islamic	
	 	 	 Bank	of	Thailand,	Bank	for	Agriculture	and	Agricultural	Cooperatives
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 ข้อมูลรวบรวมจ�กธน�ค�รพ�ณิชย์ทุกแห่ง	บริษัทเงินทุน	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	ธน�ค�รออมสิน	บริษัทประกันชีวิตทุกแห่ง	
	 ก�รเคหะแห่งช�ติ	
2)	 เป็นสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้�ร�ยย่อยเพื่อซื้อ/สร้�งที่อยู่อ�ศัย
3)		ตั้งแต่ปี	2555	ได้เพิ่มข้อมูลธน�ค�รอิสล�มแห่งประเทศไทย	
	 และธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์	 	 	
4)	 ∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน�้	 	
ที่มา :  ธน�ค�รแห่งประเทศไทย	ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์	ธน�ค�รออมสิน	
	 	 	 บริษัทประกันชีวิต	ก�รเคหะแห่งช�ติ	ธน�ค�รอิสล�มแห่งประเทศไทย	
	 	 	 ธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

 2552 2553 2554 2555 2556
 2009 2010 2011 2012 2013
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1,715,453

8 10 138 11

1,879,031
2,036,767

2,298,268
2,557,313

หมายเหตุ : 
ต้ังแต่ปี	2550	ยังข�ดข้อมูลบริษัท
ประกันชีวิต
ท่ีมา : 
ธน�ค�รแห่งประเทศไทย,	ธน�ค�ร
อ�ค�รสงเคร�ะห์,	ธน�ค�รออมสิน,	
บริษัทประกันชีวิต,	ก�รเคหะแห่งช�ติ,	
ธน�ค�รอิสล�มแห่งประเทศไทย,	
ธน�ค�รเพ่ือก�รเกษตรและสหกรณ์
รวบรวมและประมวลผลโดย : 
ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

Remark: 
Since	2007,	date	is	currently	lack	of	
insurance	information.
Sources: Bank	of	Thailand,	Government	
Housing	Bank,	Government	Savings	Bank,	
Life	Insurance	Companies,	National	
Housing	Authority,	Islamic	Bank	
of	Thailand,	Bank	for	Agriculture	
and	Agricultural	Cooperatives.
Compiled by: 
Real	Estate	Information	Center
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2552/2009	 186	 -91%	 27,211	 -44%	 1,325	 -43%	 10,943	 -31%	 39,665	 -42%
2553/2010	 383	 106%	 41,932	 54%	 3,859	 191%	 19,940	 82%	 66,114	 67%
2554/2011	 753	 97%	 43,689	 4%	 2,351	 -39%	 14,553	 -27%	 61,346	 -7%
2555/2012	 480	 -36%	 42,325	 -3%	 3,316	 41%	 23,937	 64%	 70,058	 14%
2556/2013	 1,335	 178%	 55,048	 30%	 4,109	 24%	 31,740	 33%	 92,232	 32%

Remarks:          
1)		Data	collected	from	commercial	banks,	finance	companies	and	credit	
	 	 fonciers,	but	excluding	GHB	and	other	SFIs.	 	 	
2)		∆YoY	refers	to	%	Changed	comparing	year	with	previous	year.	 	
Source:	Bank	of	Thailand
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)		 รวบรวมข้อมูลจ�กธน�ค�รพ�ณิชย์ทุกแห่ง,	บริษัทเงินทุน	และบริษัเครดิตฟองซิเอร	์
	 	แต่ไม่รวม	ธอส.	และสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจอื่นๆ		 	
2)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้�	 	
ที่มา : ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

สินเชื่อผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี
new Loans to Housing Developers Categorized by types of Residentail unit, 

Showing Value in Million Baht - nationwide, By Year

มูลค่า (ล้านบาท)
Value in 

Million Baht
YoY

รวม
total

มูลค่า (ล้านบาท)
Value in 

Million Baht
YoY

การจัดหาและจัดสร้างอาคารชุด
เพื่ออยู่อาศัยและอพาร์ตเมนต์

Provision and 
Construction of 
Condominiums 
& Apartments

มูลค่า (ล้านบาท)
Value in 

Million Baht
YoY

การจัดหาและจัดสร้าง
อาคารพาณิชย์และตึกแถว

Provision and 
Construction of 

Commercial Buildings 
& Shophouse Building

มูลค่า (ล้านบาท)
Value in 

Million Baht
YoY

การจัดสรรที่ดิน
และบ้านอยู่อาศัย

Development of 
Land & Housing

มูลค่า (ล้านบาท)
Value in 

Million Baht
YoY

จัดสรรที่ดินเปล่า
Development of Land

พ.ศ.
Year
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มูลค่า : ล้านบาท
(Value in Million Baht)

 2552 2553 2554 2555 2556
 2009 2010 2011 2012 2013

200

0

∆YoY

39,665

-42

67
14-7

32

ท่ีมา : ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
รวบรวมและประมวลผลโดย : 
ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

Source: Bank	of	Thailand
Compiled by: 
Real	Estate	Information	Center

66,114 61,346
70,058

92,232

จัดสรรที่ดินเปล�่	
(Development	of	Land)

ก�รจัดสรรที่ดินและบ�้นที่ี่อยู่อ�ศัย	
(Development	of	Land	&	Housing)

ก�รจัดสรรและจัดสร�้งอ�ค�รพ�ณิชย์
และตึกแถว	(Prevision	and	
Construction	of	Commercial	
Buildings	&	Shophouse	Building)

ก�รจัดห�และจัดสร้�งอ�ค�รชุด
เพื่ออยู่อ�ศัยและอพ�ร์ตเมนต์	
(Prevision	and	Construction	of	
Condominiums	&	Apartments)

YoY

สินเชื่อผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี
new Loans to Housing Developers Categorized by types of Residentail unit, Showing Value in Million Baht - nationwide, By Year
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ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
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มูลค่า : ล้านบาท
(Value in Million Baht)

2552/2009	 4,753	 -15%	 123,173	 -23%	 7,280	 -21%	 67,591	 6%	 202,798	 -15%
2553/2010	 3,333	 -30%	 115,998	 -6%	 7,088	 -3%	 52,037	 -23%	 178,455	 -12%
2554/2011	 3,304	 -1%	 132,852	 15%	 6,807	 -4%	 59,173	 14%	 202,136	 13%
2555/2012	 3,190	 -3%	 127,846	 -4%	 9,987	 47%	 76,146	 29%	 217,169	 7%
2556/2013	 5,737	 80%	 165,216	 29%	 13,557	 36%	 97,475	 28%	 281,985	 30%

สินเชื่อผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยคงค้าง ทั่วประเทศ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี 
outstanding Loans to Housing Developers Categorized by types of Residentail unit, Showing Value 

in Million Baht - nationwide, By Year

มูลค่า (ล้านบาท)
Value in 

Million Baht
YoY

รวม
total

มูลค่า (ล้านบาท)
Value in 

Million Baht
YoY

สร้างคอนโดมิเนียม/
อพาร์ตเมนต์

Construction of 
Condominiums 
and Apartments

มูลค่า (ล้านบาท)
Value in 

Million Baht
YoY

สร้างอาคารพาณิชย์
Construction of 

Commercial Buildings

มูลค่า (ล้านบาท)
Value in 

Million Baht
YoY

จัดสรรบ้านพร้อมที่ดิน
Development of 
Land & Housing

มูลค่า (ล้านบาท)
Value in 

Million Baht
YoY

จัดสรรที่ดินเปล่า
Development of Land

พ.ศ.
Year

Remarks:          
1)		Data	collected	from	commercial	banks,	finance	companies	and	credit	
	 	 fonciers,	but	excluding	GHB	and	other	SFIs.	 	 	
2)		∆YoY	refers	to	%	Changed	comparing	year	with	previous	year.	 	
Source:	Bank	of	Thailand
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 รวบรวมข้อมูลจ�กธน�ค�รพ�ณิชย์ทุกแห่ง,	บริษัทเงินทุน	และบริษัเครดิตฟองซิเอร์	
	 แต่ไม่รวม	ธอส.	และสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจอื่นๆ		 	
2)	 ∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้�	 	
ที่มา : ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

 2552 2553 2554 2555 2556
 2009 2010 2011 2012 2013
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∆YoY
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713
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ท่ีมา : ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
รวบรวมและประมวลผลโดย : 
ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

Source: Bank	of	Thailand
Compiled by: 
Real	Estate	Information	Center

จัดสรรที่ดินเปล�่	
(Development	of	Land)

จัดสรรบ�้นพร้อมที่ดิน	
(Development	of	Land	&	Housing)

สร้�งอ�ค�รพ�ณิชย์
(Construction	of	Commercial	
Buildings)

สร้�งคอนโดมิเนียม	อพ�ร์ตเมนต์	
(Construction	of	Condominiums	
and	Apartments)

YoY

202,798
178,455

202,136
217,169

281,985

สินเชื่อผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยคงค้าง ทั่วประเทศ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี
outstanding Loans to Housing Developers Categorized by types of Residentail unit, Showing Value in Million Baht - nationwide, By Year
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2552/2009	 985,893	 -22%	 37,275	 -8%	 70,368	 7%	 9,945	 42%
2553/2010	 969,812	 -2%	 17,601	 -53%	 99,210	 41%	 7,830	 -21%
2554/2011	 1,124,760	 16%	 25,666	 46%	 105,087	 6%	 5,180	 -34%
2555/2012	 1,383,738	 23%	 59,140	 130%	 107,665	 2%	 10,420	 101%
2556P/2013P	 1,755,093	 27%	 56,488	 -4%	 152,073	 41%	 6,720	 -36%

Remarks:          
1)	 ∆YoY	refers	to	%	Changed	comparing	year	with	previous	year.	 	
2)		P	means	preliminary	data.	 	 	
Source:	Bank	of	Thailand
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 ∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้�	 	
2)	 P	หม�ยถึง	ตัวเลขเบื้องต้น	 	
ที่มา : ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

มูลค่าหุ้นกู้ออกใหม่จําแนกตามภาคธุรกิจ แสดงมูลค่าล้านบาท รายปีี
Value (In Million Baht) of new Debentures, Categorized by Business Sectors, By Year

มูลค่า (ล้านบาท)
Value in Million Baht

YoY

สันทนาการและโรงแรม
Recreation and Hotel

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Business

การก่อสร้าง
Construction

หุ้นกู้ที่ออกภายในประเทศทั้งหมด 
All Debentures Issued 

Domestically
พ.ศ.
Year

มูลค่า (ล้านบาท)
Value in Million Baht

YoY
มูลค่า (ล้านบาท)

Value in Million Baht
YoY

มูลค่า (ล้านบาท)
Value in Million Baht

YoY

2552/2009	 6.13	 6.03	 6.48	 1.25
2553/2010	 6.42	 6.25	 6.69	 2.00
2554/2011	 7.54	 7.31	 7.98	 3.25
2555/2012	 7.23	 7.08	 7.92	 2.75
2556/2013	 7.00	 6.93	 7.82	 2.25

Remarks:          
1)	 The	average	MLR	&	MRR	interest	rate	of	6	banks	i.e.,	GHB,	KBANK,	BBL,	
	 BAY,	KTB	&	SCB.	
2)	 If	interest	rates	are	adjusted	between	months,	we	use	the	last	announced	
	 interest	rate.		 	 	 	
Source:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 อัตร�ดอกเบี้ย	MLR	และ	MRR	เฉลี่ยธน�ค�ร	6	แห่ง	ได้แก	่ธ.อ�ค�รสงเคร�ะห์,	
	 ธ.กสิกรไทย,	ธ.กรุงเทพ,	ธ.กรุงศรีอยุธย�,	ธ.กรุงไทย	และ	ธ.ไทยพ�ณิชย์	
2)		ห�กมีก�รปรับอัตร�ดอกเบี้ยระหว�่งเดือน	จะใช้อัตร�ดอกเบี้ยที่ประก�ศครั้งสุดท้�ย
	 ของเดือน
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปลอยตัวของ 6 ธนาคารใหญ่ อัตราดอกเบี้ย MLR 
อัตราลอยตัว MRR และอัตราดอกเบี้ย RP ของ ธปท.
Average of 6 Major Banks’ Floating Mortgage Rates, MLR, MRR & Bot’s Policy Rate

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ธปท.  
Bot’s Policy Rate

MRR เฉลี่ย 6 ธนาคาร 
Average of 

6 Major Banks’ MRR

MLR เฉลี่ย 6 ธนาคาร   
Average of 

6 Major Banks’ MLR

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อยู่อาศัย
บุคคลทั่วไปเฉลี่ย 6 ธนาคาร  

Average of 6 Major Banks’ 
Floating Moratgage Rate

เดือน
Month
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสํานักงาน ทั่วประเทศ แสดงจํานวนอาคาร รายปีี
office Building Construction Permits, Showing number of Buildings - nationwide, By Year  

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)   30   34   51   71   123  73% 
 
 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 		5		 	10		 	2		 	18		 	33		 83%
 
ปริมณฑล (Vicinities)  25   24   49   53   90  70%
 
	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	8		 	11		 	22		 	17		 	65		 282%
			 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	4		 	9		 	11		 	5		 	10		 100%
			 ปทุมธ�นี	(Pathum	Thani)	 	2		 	1		 	10		 	15		 	9		 -40%
			 นนทบุร	ี(Nonthaburi)		 	6		 	3		 	6		 	11		 	4		 -64%
			 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	5		 	-				 	-				 	5		 	2		 -60%
 
ภาคเหนือ (The North)  2   2   2   7   8  14%
 
	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	2		 	2		 	2		 	6		 	6		 0%
			 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	1		 n.a.
			 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	1		 n.a.
			 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	-				 	-				 	-				 	1		 	-				 n.a.
 
ภาคกลาง (The Central)   4   7   3   9   8  -11%
 
	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	-				 	4		 	-				 	5		 	2		 -60%
			 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	1		 	1		 	3		 	1		 	1		 0%
			 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	-				 	1		 	-				 	1		 	1		 0%
			 เพชรบุรี	(Phetchaburi)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	1		 n.a.
			 สระบุร	ี(Saraburi)	 	-				 	-				 	-				 	2		 	1		 -50%
			 สมุทรสงคร�ม	(Samut	Songkhram)	 	1		 	1		 	-				 	-				 	1		 n.a.
			 ปร�จีนบุร	ี(Prachin	Buri)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	1		 n.a.
			 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 	2		 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
 
ภาคตะวันออก (The East)   5   1   13   9   17  89%
 
	 ชลบุร	ี(Chon	Buri)	 	3		 	1		 	13		 	8		 	11		 38%
			 ระยอง	(Rayong)	 	2		 	-				 	-				 	1		 	6		 500%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)    5   3   5   9   2  -78%
 
	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	2		 	1		 	4		 	1		 	2		 100%
			 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	2		 	1		 	-				 	5		 	-				 n.a.
			 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 	-				 	-				 	-				 	1		 	-				 n.a.
			 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 	-				 	-				 	-				 	1		 	-				 n.a.
			 สุรินทร	์(Surin)	 	1		 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 	-				 	1		 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 มุกด�ห�ร	(Mukdahan)	 	-				 	-				 	-				 	1		 	-				 n.a.
			 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	-				 	-				 	1		 	-				 	-				 n.a.
 
ภาคใต้ (The South)   5   2   8   6   8  33%
 
	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	3		 	1		 	2		 	2		 	5		 150%
			 สงขล�	(Songkhla)	 	1		 	-				 	1		 	2		 	2		 0%
			 สุร�ษฎร์ธ�น	ี(Surat	Thani)	 	1		 	1		 	1		 	-				 	1		 n.a.
			 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	-				 	-				 	3		 	-				 	-				 n.a.
			 ตรัง	(Trang)	 	-				 	-				 	1		 	-				 	-				 n.a.
			 ชุมพร	(Chumphon)	 	-				 	-				 	-				 	1		 	-				 n.a.
			 ระนอง	(Ranong)	 	-				 	-				 	-				 	1		 	-				 n.a.
 
รวมทั่วประเทศ (Nationwide)    51   49   82   111   166  50%
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Remarks:          
1)	 Office	building	construction	permit	means	permission	for	construction	
	 building	to	be	used	as	office	building.	 	
2)	 The	data	are	100%	completely	collected	by	National	Statistical	Office.	
3)		Showing	only	the	provinces	which	data	is	available.	 	 	
4)		R	means	revised.	 	 	
5)	 ∆YoY	refers	to	%	Change	which	compares	2013	with	2012.	 	
Sources:	1)	 National	Statistics	Office	
	 	 	 2)		Public	Works	Department	of	Bangkok	Metropolitan	Administration
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รสำ�นักง�น	หม�ยถึง	ก�รออกใบอนุญ�ต
	 สำ�หรับอ�ค�รที่ก่อสร้�งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอ�ค�รสำ�นักง�น	
2)		เป็นข้อมูลที่สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติจัดเก็บ	100%	 	 	
3)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	 	
4)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข	 	 	
5)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	 	
ที่มา : สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ,	สำ�นักก�รโยธ�	กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสํานักงาน ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปีี
office Building Construction Permits, Showing number Construction Area (Square Meter) - nationwide, 

By Year

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)    247,093   572,100   465,935   1,063,864   691,762  -35% 
 
 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 			87,540		 	470,690		 	305,053		 	808,470		 	262,050		 -68%
 
ปริมณฑล (Vicinities)   159,553   101,410   160,882   255,394   429,712  68%
 
	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	84,852		 	45,435		 	84,586		 	63,232		 	330,828		 423%
			 ปทุมธ�นี	(Pathum	Thani)	 	6,264		 	3,284		 	23,122		 	68,970		 	41,334		 -40%
			 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	18,190		 	23,836		 	31,583		 	27,135		 	34,742		 28%
			 นนทบุร	ี(Nonthaburi)		 	31,319		 	28,855		 	21,591		 	48,777		 	17,261		 -65%
			 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	18,928		 	-				 	-				 	47,280		 	5,547		 -88%
 
ภาคเหนือ (The North)  39,806   13,496   6,000   40,178   33,222  -17%
 
			 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	39,806		 	13,496		 	6,000		 	36,030		 	20,538		 -43%
			 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	9,752		 n.a.
			 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	2,932		 n.a.
			 อุตรดิตถ	์(Uttaradit)	 	-				 	-				 	-				 	4,148		 	-				 n.a.
 
ภาคกลาง (The Central)  16,034   26,166   7,817   39,169   53,559  37%
 
			 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	-				 	12,965		 	-				 	16,596		 	30,176		 82%
			 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	2,508		 	8,342		 	7,817		 	2,065		 	7,057		 242%
			 ปร�จีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	3,822		 n.a.
			 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	-				 	2,519		 	-				 	4,721		 	3,480		 -26%
			 สระบุร	ี(Saraburi)	 	-				 	-				 	-				 	15,787		 	3,456		 -78%
			 สมุทรสงคร�ม	(Samut	Songkhram)	 	2,064		 	2,340		 	-				 	-				 	3,000		 n.a.
			 เพชรบุรี	(Phetchaburi)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	2,568		 n.a.
			 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 	11,462		 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
 
ภาคตะวันออก (The East)  28,832   2,296   46,025   29,498   62,234  111%
 
	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	22,816		 	2,296		 	46,025		 	26,918		 	46,605		 73%
			 ระยอง	(Rayong)	 	6,016		 	-				 	-				 	2,580		 	15,629		 506%
 

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสํานักงาน ทั่วประเทศ แสดงจํานวนอาคาร รายปีี
office Building Construction Permits, Showing number of Buildings - nationwide, By Year    
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 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)  14,388   17,307   17,178   61,247   10,655  -83%
 
			 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	5,010		 	5,880		 	14,418		 	2,402		 	10,655		 344%
			 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	5,256		 	8,911		 	-				 	16,729		 	-				 n.a.
			 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 	-				 	-				 	-				 	3,200		 	-				 n.a.
			 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 	-				 	-				 	-				 	28,880		 	-				 n.a.
			 สุรินทร	์(Surin)	 	4,122		 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 	-				 	2,516		 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 มุกด�ห�ร	(Mukdahan)	 	-				 	-				 	-				 	10,036		 	-				 n.a.
			 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	-				 	-				 	2,760		 	-				 	-				 n.a.
 
ภาคใต้ (The South)  19,505   6,150   40,327   30,793   36,878  20%
 
	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	14,771		 	3,429		 	17,276		 	10,255		 	15,170		 48%
			 สงขล�	(Songkhla)	 	2,101		 	-				 	2,186		 	13,325		 	11,838		 -11%
			 สุร�ษฎร์ธ�น	ี(Surat	Thani)	 	2,633		 	2,721		 	2,120		 	-				 	9,870		 n.a.
			 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	-				 	-				 	5,835		 	-				 	-				 n.a.
			 ตรัง	(Trang)	 	-				 	-				 	12,910		 	-				 	-				 n.a.
			 ชุมพร	(Chumphon)	 	-				 	-				 	-				 	4,893		 	-				 n.a.
			 ระนอง	(Ranong)	 	-				 	-				 	-				 	2,320		 	-				 n.a.
 
รวมทั่วประเทศ (Nationwide)     365,658   637,515   583,282   1,264,749   888,310  -30%

Remarks:          
1)	 Office	building	construction	permit	means	permission	for	construction	
	 building	to	be	used	as	office	building.	 	 	
2)	 The	data	are	100%	completely	collected	by	National	Statistical	Office.	
3)		Showing	only	the	provinces	which	data	is	available.	 	 	
4)		R	means	revised.	 	 	
5)	 ∆YoY	refers	to	%	Change	which	compares	2013	with	2012	 	
Sources:	1)	 National	Statistics	Office	
	 	 	 2)		Public	Works	Department	of	Bangkok	Metropolitan	Administration
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รสำ�นักง�น	หม�ยถึง	ก�รออกใบอนุญ�ต
	 สำ�หรับอ�ค�รที่ก่อสร้�งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอ�ค�รสำ�นักง�น	
2)		เป็นข้อมูลที่สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติจัดเก็บ	100%	 	 	
3)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	 	
4)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข	 	
5)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	 	
ที่มา : สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ,	สำ�นักก�รโยธ�	กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสํานักงาน ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปีี
office Building Construction Permits, Showing number Construction Area (Square Meter) - nationwide, 

By Year
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หมายเหตุ : 
R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข
ท่ีมา : สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ,	
สำ�นักก�รโยธ�	กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย : 
ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

Remark: R	means	revised.
Sources: 
1)		The	National	Statistics	Office
2)		Public	Works	Department	of	
	 Bangkok	Metropolitan	
	 Administration
Compiled by: 
Real	Estate	Information	Center

จำ�นวนอ�ค�ร	
(Number	of	Buildings)

พื้นที	่(ตร.ม.)	
(Area	(Sq.m.))

51 49

82

111
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พื้นที่ (ตร.ม.)
Area (Sq.m.)

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสํานักงาน ทั่วประเทศ แสดงจํานวนอาคารและพื้นที่ก่อสร้าง รายปี
office Building Construction Permits, Showing number of Buildings & number Construction Area - nationwide, By Year
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ทั่วประเทศ แสดงจํานวนอาคาร รายปีี
Commercial Construction Permits, Showing number of Buildings - nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)    2,644   3,828   3,708   3,456   1,926  -44% 
 
 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 	1,324		 	1,841	 	1,992		 	1,685		 	1,926		 -14%
 
ปริมณฑล (Vicinities)  1,320   1,987   1,716   1,771   -  n.a.
 
	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	199	 	300		 	209		 	225		 	432		 92%
			 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	197		 	256		 	255		 	269		 	561		 109%
			 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	281		 	450		 	304		 	347		 	612		 76%
			 ปทุมธ�น	ี(Pathum	Thani)	 	357		 	574		 	329		 	361		 	688		 91%
	 นนทบุร	ี(Nonthaburi)		 	286		 	407		 	619		 	569		 	695		 22%
 
ภาคเหนือ (The North)  1,260   1,258   1,553   1,767   2,068  17%
 
		 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	370		 	318		 	267		 	402		 	502		 25%
			 เชียงร�ย	(Chiang	Rai)	 	42		 	12		 	62		 	66		 	341		 417%
			 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	181		 	159		 	129		 	143		 	264		 85%
			 ลำ�ป�ง	(Lampang)	 	38		 	60		 	57		 	76		 	122		 61%
			 นครสวรรค	์(Nakhon	Sawan)	 	139		 	159		 	103		 	42		 	119		 183%
			 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	31		 	54		 	74		 	110		 	115		 5%
			 ต�ก	(Tak)	 	56		 	43		 	139		 	47		 	114		 143%
			 กำ�แพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	133		 	69		 	281		 	258		 	97		 -62%
			 แพร่	(Phrae)	 	50		 	129		 	71		 	131		 	77		 -41%
			 พะเย�	(Phayao)	 	33		 	39		 	64		 	69		 	67		 -3%
			 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	32		 	22		 	101		 	127		 	63		 -50%
			 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	29		 	29		 	22		 	1		 	52		 5,100%
			 อุทัยธ�น	ี(Uthai	Thani)	 	27		 	65		 	35		 	40		 	47		 18%
			 น่�น	(Nan)	 	31		 	27		 	33		 	86		 	35		 -59%
			 พิจิตร	(Phichit)	 	11		 	2		 	65		 	36		 	29		 -19%
			 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	37		 	22		 	23		 	67		 	14		 -79%
			 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	20		 	49		 	27		 	66		 	10		 -85%
 
ภาคกลาง (The Central)  919   866   1,029   1,604   1,740  8%
 
			 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	115		 	107		 	79		 	103		 	313		 204%
			 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 	130		 	83		 	57		 	159		 	269		 69%
			 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	77		 	94		 	59		 	137		 	263		 92%
			 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	155		 	111		 	268		 	271		 	164		 -39%
			 เพชรบุรี	(Phetchaburi)	 	62		 	68		 	73		 	117		 	162		 38%
			 สระบุร	ี(Saraburi)	 	76		 	104		 	93		 	137		 	147		 7%
			 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	67		 	66		 	36		 	69		 	101		 46%
			 สุพรรณบุร	ี(Suphan	Buri)	 	106		 	48		 	81		 	34		 	87		 156%
			 ก�ญจนบุรี	(Kanchanaburi)	 	18		 	13		 	19		 	51		 	69		 35%
			 สมุทรสงคร�ม	(Samut	Songkhram)	 	3		 	22		 	30		 	9		 	43		 378%
			 อ�่งทอง	(Ang	Thong)	 	11		 	8		 	12		 	17		 	39		 129%
			 สิงห์บุร	ี(Sing	Buri)	 	11		 	15		 	24		 	10		 	24		 140%
			 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	59		 	108		 	149		 	400		 	24		 -94%
			 นครน�ยก	(Nakhon	Nayok)	 	2		 	4		 	12		 	6		 	17		 183%
			 ชัยน�ท	(Chai	Nat)	 	27		 	14		 	29		 	31		 	16		 -48%
			 ปร�จีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	-				 	1		 	8		 	53		 	2		 -96%
 
ภาคตะวันออก (The East)  1,821   1,612   1,628   1,504   1,954  30%
 
			 ชลบุร	ี(Chon	Buri)	 	1,443		 	1,140		 	1,389		 	1,209		 	1,481		 22%
			 ระยอง	(Rayong)	 	306		 	405		 	188		 	179		 	409		 128%
			 จันทบุรี	(Chanthaburi)	 	57		 	67		 	46		 	107		 	35		 -67%
			 ตร�ด	(Trat)	 	15		 	-				 	5		 	9		 	29		 222%
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 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)  1,691   1,846   1,838   2,665   2,283  -14%
 
	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	323		 	333		 	367		 	509		 	461		 -9%
			 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	384		 	368		 	158		 	467		 	324		 -31%
			 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 	53		 	83		 	142		 	260		 	263		 1%
			 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 	190		 	284		 	264		 	305		 	256		 -16%
			 อุบลร�ชธ�นี	(Ubon	Ratchathani)	 	93		 	78		 	185		 	154		 	125		 -19%
			 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	16		 	32		 	57		 	71		 	95		 34%
			 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	64		 	100		 	74		 	120		 	81		 -33%
			 สุรินทร	์(Surin)	 	67		 	107		 	112		 	120		 	81		 -33%
			 มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 	123		 	79		 	48		 	88		 	77		 -13%
			 ก�ฬสินธุ์	(Kalasin)	 	28		 	47		 	63		 	72		 	75		 4%
			 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	5		 	6		 	37		 	21		 	71		 238%
			 หนองค�ย	(Nong	Khai)	 	134		 	89		 	59		 	39		 	62		 59%
			 เลย	(Loei)	 	63		 	39		 	49		 	61		 	58		 -5%
			 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	59		 	48		 	34		 	44		 	55		 25%
			 มุกด�ห�ร	(Mukdahan)	 	2		 	8		 	15		 	25		 	55		 120%
			 หนองบัวลำ�ภ	ู(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	6		 	7		 	55		 	52		 	43		 -17%
			 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	68		 	82		 	75		 	131		 	38		 -71%
			 ยโสธร	(Yasothon)	 	8		 	32		 	31		 	38		 	26		 -32%
			 อำ�น�จเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	5		 	24		 	13		 	24		 	20		 -17%
	 บึงก�ฬ	(Bueng	Kan)	 	n.a.		 	n.a.		 	n.a.		 	64		 	17		 -73%
 
ภาคใต้ (The South)  913   1,241   1,405   1,321   1,563  18%
 
			 ภูเก็ต	(Phuket)	 	320		 	405		 	388		 	459		 	449		 -2%
			 สงขล�	(Songkhla)	 	161		 	285		 	253		 	267		 	216		 -19%
			 สุร�ษฎร์ธ�น	ี(Surat	Thani)	 	223		 	177		 	203		 	140		 	206		 47%
			 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	71		 	125		 	190		 	65		 	193		 197%
			 ตรัง	(Trang)	 	13		 	38		 	65		 	50		 	188		 276%
			 กระบี่	(Krabi)	 	26		 	15		 	82		 	89		 	97		 9%
			 ชุมพร	(Chumphon)	 	48		 	106		 	73		 	167		 	88		 -47%
			 สตูล	(Satun)	 	7		 	-				 	15		 	37		 	30		 -19%
			 พังง�	(Phang	Nga)	 	4		 	29		 	7		 	6		 	26		 333%
			 ปัตต�นี	(Pattani)	 	11		 	21		 	37		 	8		 	19		 138%
			 นร�ธิว�ส	(Narathiwat)	 	4		 	-				 	1		 	1		 	16		 1,500%
			 ยะล�	(Yala)	 	4		 	9		 	56		 	7		 	14		 100%
			 พัทลุง	(Phatthalung)	 	12		 	17		 	19		 	13		 	14		 8%
			 ระนอง	(Ranong)	 	9		 	14		 	16		 	12		 	7		 -42%
 
รวมทั่วประเทศ (Nationwide)  9,248   10,651   11,161   12,317   11,534  -6%

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	stor.	
	 Commercial	building	can	have	residential	use	as	an	additional	use.				
2)	 The	data	are	100%	completely	collected	by	National	Statistical	Office.
3)		Showing	only	the	provinces	which	data	is	available.	 	 	
4)		R	means	revised.	 	 	
5)	 ∆YoY	refers	to	%	Change	which	compares	2013	with	2012.
Sources:	1)	 National	Statistics	Office	
	 	 	 2)		Public	Works	Department	of	Bangkok	Metropolitan	Administration
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 อ�ค�รเพื่อก�รพ�ณิชย์	หม�ยถึง	สิ่งก่อสร้�งที่สร้�งขึ้นเพื่อใช้ในก�รดำ�เนินธุรกิจ	
	 เช่น	ซื้อ	ข�ย	แลกเปลี่ยนสินค้�	รวมทั้งก�รซื้อข�ยอสังห�ริมทรัพย์	ก�รรับจำ�นำ�	
	 ก�รประกันภัย	กิจก�รเกี่ยวกับก�รเงินและ	ก�รธน�ค�ร	รวมทั้งอ�ค�รที่ใช้สำ�หรับ
	 ก�รค�้เป็นหลักทั้งก�รค�้ส่งและค�้ปลีก	เช่น	ร้�นค้�	คลังสินค้�	สำ�นักง�น	
	 ธน�ค�ร	บริษัทประกันภัย	รวมถึงอ�ค�รจอดรถที่ก่อสร้�งรวมอยู่กับอ�ค�รพ�ณิชย์	
	 เช่น	ห�้งสรรพสินค้�	อ�ค�รเพื่อก�รพ�ณิชย์จะอยู่อ�ศัยด้วยหรือไม่ก็ได้	 	
2)		เป็นข้อมูลที่สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติจัดเก็บ	100%	 	 	
3)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	 	 	
4)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข	 	
5)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	
ที่มา : สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ,	สำ�นักก�รโยธ�	กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ทั่วประเทศ แสดงจํานวนอาคาร รายปีี
Commercial Construction Permits, Showing number of Buildings - nationwide, By Year
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปีี
Commercial Construction Permits, Showing number Construction Area (Square Meter) - nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)     2,450,738   3,230,085   2,720,686   3,744,445   4,758,319  27% 
 
 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 	1,685,569		 	2,135,196		 	1,653,433		 	2,159,651		 	1,884,226		 -13%
 
ปริมณฑล (Vicinities)   765,169   1,094,889   1,067,253   1,584,794   2,874,093  81%
 
	 นนทบุรี	(Nonthaburi)		 	177,005		 	182,622		 	270,157		 	225,351		 	881,791		 291%
			 ปทุมธ�นี	(Pathum	Thani)	 	121,494		 	234,929		 	167,801		 	342,211		 	832,125		 143%
			 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	185,510		 	302,807		 	304,428		 	358,381		 	472,790		 32%
			 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	137,575		 	184,363		 	232,249		 	269,357		 	384,113		 43%
			 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	143,585		 	190,168		 	92,618		 	389,494		 	303,274		 -22%
 
ภาคเหนือ (The North)  508,481   752,889   951,930   1,364,894   1,316,293  -4%
 
			 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	136,621		 	186,858		 	320,262		 	665,502		 	614,827		 -8%
			 เชียงร�ย	(Chiang	Rai)	 	53,879		 	6,372		 	46,433		 	31,324		 	92,979		 197%
			 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	71,526		 	68,642		 	77,370		 	90,416		 	89,185		 -1%
			 ลำ�ป�ง	(Lampang)	 	11,689		 	244,152		 	76,437		 	117,626		 	86,849		 -26%
			 นครสวรรค	์(Nakhon	Sawan)	 	44,593		 	55,054		 	131,330		 	50,652		 	68,736		 36%
			 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	17,143		 	25,290		 	28,085		 	44,120		 	59,013		 34%
			 ต�ก	(Tak)	 	21,001		 	40,588		 	50,006		 	60,354		 	58,386		 -3%
			 กำ�แพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	55,178		 	22,514		 	74,178		 	66,563		 	56,966		 -14%
			 แพร	่(Phrae)	 	16,594		 	25,751		 	27,040		 	41,434		 	53,070		 28%
			 พะเย�	(Phayao)	 	20,841		 	17,947		 	30,958		 	38,706		 	41,132		 6%
			 อุตรดิตถ	์(Uttaradit)	 	5,318		 	5,231		 	21,786		 	12,377		 	31,494		 154%
			 เพชรบูรณ	์(Phetchabun)	 	24,288		 	10,083		 	7,036		 	188		 	26,358		 13,920%
			 อุทัยธ�นี	(Uthai	Thani)	 	7,122		 	11,905		 	7,846		 	10,838		 	9,387		 -13%
			 น�่น	(Nan)	 	10,361		 	10,555		 	16,480		 	70,495		 	9,246		 -87%
			 พิจิตร	(Phichit)	 	724		 	7,907		 	12,044		 	16,625		 	8,581		 -48%
			 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	3,423		 	5,276		 	10,226		 	15,556		 	6,878		 -56%
			 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	8,180		 	8,764		 	14,413		 	32,118		 	3,206		 -90%
 
ภาคกลาง (The Central)  434,237   565,410   825,548   1,044,203   901,848  -14%
 
	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	56,556		 	72,432		 	48,001		 	107,704		 	168,736		 57%
		 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 	40,917		 	62,425		 	57,198		 	119,319		 	121,918		 2%
			 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	62,799		 	157,882		 	109,601		 	107,444		 	118,874		 11%
			 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	84,162		 	49,186		 	158,721		 	125,127		 	113,245		 -9%
			 เพชรบุร	ี(Phetchaburi)	 	30,285		 	56,105		 	88,663		 	120,789		 	80,304		 -34%
			 สระบุร	ี(Saraburi)	 	21,366		 	40,929		 	37,497		 	125,039		 	60,271		 -52%
			 ลพบุร	ี(Lop	Buri)	 	42,718		 	27,499		 	18,616		 	56,738		 	57,136		 1%
			 สุพรรณบุร	ี(Suphan	Buri)	 	50,159		 	26,922		 	60,029		 	42,140		 	41,136		 -2%
			 ก�ญจนบุรี	(Kanchanaburi)	 	5,858		 	3,598		 	44,817		 	36,341		 	39,482		 9%
			 สมุทรสงคร�ม	(Samut	Songkhram)	 	3,335		 	15,613		 	26,390		 	8,875		 	26,370		 197%
			 อ�่งทอง	(Ang	Thong)	 	8,483		 	4,047		 	26,976		 	41,663		 	25,393		 -39%
			 สิงห์บุร	ี(Sing	Buri)	 	4,923		 	4,364		 	4,306		 	5,961		 	24,763		 315%
			 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	9,324		 	33,414		 	129,135		 	112,780		 	9,333		 -92%
			 นครน�ยก	(Nakhon	Nayok)	 	1,011		 	3,073		 	7,783		 	6,918		 	8,774		 27%
			 ชัยน�ท	(Chai	Nat)	 	12,341		 	7,361		 	6,671		 	14,931		 	5,651		 -62%
			 ปร�จีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	-				 	560		 	1,144		 	12,434		 	462		 -96%
 
ภาคตะวันออก (The East)  551,351   539,949   678,017   664,000   1,096,543  65%
 
	 ชลบุร	ี(Chon	Buri)	 	471,501		 	410,829		 	518,888		 	496,899		 	778,029		 57%
			 ระยอง	(Rayong)	 	63,174		 	109,118		 	84,711		 	108,166		 	253,432		 134%
	 จันทบุรี	(Chanthaburi)	 	11,766		 	20,002		 	72,302		 	49,850		 	42,069		 -16%
			 ตร�ด	(Trat)	 	4,910		 	-				 	2,116		 	9,085		 	23,013		 153%
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 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)  668,105   928,464   1,101,913   1,724,861   1,485,679  -14%
 
	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	154,405		 	168,283		 	163,224		 	427,403		 	394,995		 -8%
			 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	103,471		 	177,096		 	134,701		 	234,625		 	164,675		 -30%
			 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 	20,327		 	57,802		 	97,420		 	108,893		 	126,545		 16%
			 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 	140,406		 	102,495		 	128,238		 	229,942		 	119,498		 -48%
			 อุบลร�ชธ�นี	(Ubon	Ratchathani)	 	34,303		 	54,060		 	167,440		 	95,920		 	96,801		 1%
			 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	9,846		 	16,964		 	36,372		 	80,028		 	88,650		 11%
			 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	32,853		 	69,098		 	74,509		 	114,873		 	83,549		 -27%
			 สุรินทร	์(Surin)	 	21,006		 	43,112		 	45,118		 	54,745		 	73,483		 34%
			 มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 	21,098		 	60,716		 	32,060		 	50,100		 	55,434		 11%
			 ก�ฬสินธุ์	(Kalasin)	 	15,730		 	47,887		 	54,089		 	58,735		 	54,227		 -8%
			 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	2,952		 	4,339		 	9,437		 	8,168		 	44,100		 440%
			 หนองค�ย	(Nong	Khai)	 	26,887		 	20,362		 	22,666		 	17,397		 	43,142		 148%
			 เลย	(Loei)	 	25,516		 	13,021		 	23,092		 	32,262		 	32,316		 0.2%
			 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	34,231		 	23,304		 	12,766		 	46,120		 	26,899		 -42%
			 มุกด�ห�ร	(Mukdahan)	 	1,530		 	6,116		 	16,244		 	52,294		 	25,748		 -51%
			 หนองบัวลำ�ภ	ู(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	1,919		 	5,226		 	18,877		 	23,404		 	18,308		 -22%
			 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	17,120		 	23,629		 	26,222		 	25,844		 	16,259		 -37%
			 ยโสธร	(Yasothon)	 	1,539		 	11,444		 	16,889		 	18,299		 	9,207		 -50%
			 อำ�น�จเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	2,966		 	23,510		 	22,549		 	10,894		 	6,810		 -37%
	 บึงก�ฬ	(Bueng	Kan)	 	n.a.		 	n.a.		 	n.a.		 	34,915		 	5,033		 -86%
 
ภาคใต้ (The South)  488,629   579,076   678,196   1,309,726   877,926  -33%
 
	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	118,890		 	194,868		 	210,069		 	162,902		 	316,078		 94%
			 สงขล�	(Songkhla)	 	59,570		 	105,212		 	141,909		 	666,801		 	183,377		 -72%
			 สุร�ษฎร์ธ�นี	(Surat	Thani)	 	55,498		 	81,987		 	74,444		 	124,040		 	134,195		 8%
			 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	37,583		 	50,710		 	67,184		 	87,707		 	69,379		 -21%
			 ตรัง	(Trang)	 	36,543		 	13,377		 	41,269		 	76,368		 	48,748		 -36%
			 กระบี่	(Krabi)	 	11,283		 	10,476		 	21,610		 	64,442		 	44,685		 -31%
			 ชุมพร	(Chumphon)	 	117,071		 	57,900		 	41,168		 	53,479		 	32,541		 -39%
			 สตูล	(Satun)	 	22,141		 	-				 	6,317		 	31,457		 	10,883		 -65%
			 พังง�	(Phang	Nga)	 	2,775		 	29,651		 	10,822		 	5,012		 	10,385		 107%
			 ปัตต�นี	(Pattani)	 	1,397		 	15,448		 	11,753		 	13,195		 	10,072		 -24%
			 นร�ธิว�ส	(Narathiwat)	 	2,586		 	-				 	1,191		 	182		 	5,662		 3,011%
			 ยะล�	(Yala)	 	1,702		 	6,222		 	18,330		 	4,174		 	5,146		 23%
			 พัทลุง	(Phatthalung)	 	2,398		 	3,405		 	6,706		 	7,520		 	4,865		 -35%
			 ระนอง	(Ranong)	 	19,192		 	9,820		 	25,424		 	12,447		 	1,910		 -85%
 
รวมทั่วประเทศ (Nationwide)  5,101,541   6,595,873   6,956,290   9,852,129   10,436,608  6%

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)	 The	data	are	100%	completely	collected	by	National	Statistical	Office.
3)		Showing	only	the	provinces	which	data	is	available.	 	 	
4)		R	means	revised.	 	 	
5)	 ∆YoY	refers	to	%	Change	which	compares	2013	with	2012.
Sources:	1)	 National	Statistics	Office	
	 	 	 2)		Public	Works	Department	of	Bangkok	Metropolitan	Administration
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 อ�ค�รเพื่อก�รพ�ณิชย์	หม�ยถึง	สิ่งก่อสร้�งที่สร้�งขึ้นเพื่อใช้ในก�รดำ�เนินธุรกิจ	
	 เช่น	ซื้อ	ข�ย	แลกเปลี่ยนสินค้�	รวมทั้งก�รซื้อข�ยอสังห�ริมทรัพย์	ก�รรับจำ�นำ�	
	 ก�รประกันภัย	กิจก�รเกี่ยวกับก�รเงินและ	ก�รธน�ค�ร	รวมทั้งอ�ค�รที่ใช้สำ�หรับ
	 ก�รค�้เป็นหลักทั้งก�รค�้ส่งและค�้ปลีก	เช่น	ร้�นค้�	คลังสินค้�	สำ�นักง�น	
	 ธน�ค�ร	บริษัทประกันภัย	รวมถึงอ�ค�รจอดรถที่ก่อสร้�งรวมอยู่กับอ�ค�รพ�ณิชย์	
	 เช่น	ห�้งสรรพสินค้�	อ�ค�รเพื่อก�รพ�ณิชย์จะอยู่อ�ศัยด้วยหรือไม่ก็ได้	 	
2)		เป็นข้อมูลที่สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติจัดเก็บ	100%	 	 	
3)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	 	
4)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข	 	
5)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	
ที่มา : สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ,	สำ�นักก�รโยธ�	กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปีี
Commercial Construction Permits, Showing number Construction Area (Square Meter) - nationwide, By Year
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน ทั่วประเทศ แสดงจํานวนอาคาร รายปีีี
Industrial and Factory Building Construction Permits, Showing number of Buildings - nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)  1,023   1,193   1,084   1,267   1,811  43%
 
	 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 	15		 	30		 	20		 	42		 	41		 -2%
 
ปริมณฑล (Vicinities)   1,008   1,163   1,064   1,225   1,770  44%
  
	 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	359		 	411		 	395		 	457		 	686		 50%
			 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	205		 	192		 	184		 	149		 	374		 151%
			 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	175		 	177		 	232		 	266		 	312		 17%
			 ปทุมธ�น	ี(Pathum	Thani)	 	151		 	291		 	176		 	222		 	259		 17%
			 นนทบุร	ี(Nonthaburi)		 	118		 	92		 	77		 	131		 	139		 6%
 
ภาคเหนือ (The North)  129   219   180   154   167  8%
  
		 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	66		 	86		 	109		 	82		 	82		 0%
			 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	34		 	43		 	37		 	46		 	47		 2%
			 เชียงร�ย	(Chiang	Rai)	 	2		 	2		 	-				 	3		 	8		 167%
			 พะเย�	(Phayao)	 	2		 	-				 	2		 	2		 	6		 200%
			 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	1		 	5		 	-				 	-				 	5		 n.a.
			 ต�ก	(Tak)	 	6		 	34		 	-				 	-				 	4		 n.a.
			 น่�น	(Nan)	 	-				 	3		 	1		 	2		 	4		 100%
			 ลำ�ป�ง	(Lampang)	 	4		 	5		 	9		 	4		 	3		 -25%
			 แพร่	(Phrae)	 	4		 	13		 	7		 	8		 	2		 -75%
			 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	-				 	4		 	2		 	1		 	2		 100%
			 อุทัยธ�น	ี(Uthai	Thani)	 	1		 	1		 	-				 	1		 	2		 100%
			 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	2		 	7		 	4		 	-				 	1		 n.a.
			 พิจิตร	(Phichit)	 	1		 	5		 	5		 	-				 	1		 n.a.
			 นครสวรรค	์(Nakhon	Sawan)	 	1		 	4		 	2		 	2		 	-				 n.a.
			 กำ�แพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	4		 	5		 	1		 	1		 	-				 n.a.
			 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	1		 	1		 	1		 	2		 	-				 n.a.
			 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	-				 	1		 	-				 	-				 	-				 n.a.
 
ภาคกลาง (The Central)  341   324   426   546   531  -3%
 
	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	121		 	168		 	270		 	343		 	308		 -10%
			 สระบุร	ี(Saraburi)	 	38		 	31		 	21		 	79		 	86		 9%
			 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	73		 	43		 	51		 	42		 	45		 7%
			 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	57		 	31		 	21		 	27		 	42		 56%
			 นครน�ยก	(Nakhon	Nayok)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	13		 n.a.
			 ปร�จีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	-				 	-				 	-				 	8		 	11		 38%
			 เพชรบุรี	(Phetchaburi)	 	12		 	22		 	14		 	13		 	9		 -31%
			 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 	9		 	6		 	10		 	11		 	8		 -27%
			 สุพรรณบุร	ี(Suphan	Buri)	 	1		 	6		 	3		 	8		 	5		 -38%
			 สมุทรสงคร�ม	(Samut	Songkhram)	 	2		 	1		 	12		 	3		 	3		 0%
			 ก�ญจนบุรี	(Kanchanaburi)	 	1		 	2		 	1		 	4		 	1		 -75%
			 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	21		 	3		 	16		 	5		 	-				 n.a.
			 อ�่งทอง	(Ang	Thong)	 	1		 	7		 	4		 	1		 	-				 n.a.
			 สิงห์บุร	ี(Sing	Buri)	 	1		 	2		 	2		 	-				 	-				 n.a.
			 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	2		 	1		 	-				 	1		 	-				 n.a.
			 ชัยน�ท	(Chai	Nat)	 	2		 	1		 	1		 	1		 	-				 n.a.
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 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

ภาคตะวันออก (The East)  850   564   830   894   944  6%
  
	 ชลบุร	ี(Chon	Buri)	 	401		 	345		 	514		 	633		 	675		 7%
			 ระยอง	(Rayong)	 	444		 	218		 	313		 	243		 	265		 9%
			 ตร�ด	(Trat)	 	-				 	-				 	-				 	9		 	3		 -67%
			 จันทบุร	ี(Chanthaburi)	 	5		 	1		 	3		 	9		 	1		 -89%
  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)  169   182   150   253   292  15%
  
	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	102		 	84		 	88		 	162		 	198		 22%
			 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	41		 	52		 	18		 	40		 	65		 63%
			 สุรินทร	์(Surin)	 	2		 	15		 	7		 	5		 	6		 20%
			 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 	3		 	3		 	5		 	5		 	4		 -20%
			 ก�ฬสินธุ์	(Kalasin)	 	-				 	-				 	10		 	2		 	4		 100%
			 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	-				 	-				 	-				 	1		 	4		 300%
			 อุบลร�ชธ�นี	(Ubon	Ratchathani)	 	-				 	4		 	-				 	1		 	2		 100%
			 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	3		 	6		 	3		 	13		 	2		 -85%
	 บึงก�ฬ	(Bueng	Kan)	 	n.a.		 	n.a.		 	n.a.		 	3		 	2		 -33%
			 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	1		 	1		 	1		 	3		 	1		 -67%
			 มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 	2		 	2		 	1		 	-				 	1		 n.a.
			 หนองค�ย	(Nong	Khai)	 	2		 	3		 	9		 	2		 	1		 -50%
			 เลย	(Loei)	 	-				 	3		 	1		 	1		 	1		 0%
			 ยโสธร	(Yasothon)	 	1		 	-				 	-				 	1		 	1		 0%
			 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 	9		 	6		 	5		 	5		 	-				 n.a.
			 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	-				 	2		 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 มุกด�ห�ร	(Mukdahan)	 	-				 	-				 	-				 	1		 	-				 n.a.
			 หนองบัวลำ�ภ	ู(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	2		 	1		 	2		 	3		 	-				 n.a.
			 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	1		 	-				 	-				 	1		 	-				 n.a.
			 อำ�น�จเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	-				 	-				 	-				 	4		 	-				 n.a.
  
ภาคใต้ (The South)  106   119   96   130   109  -16%
  
	 สุร�ษฎร์ธ�น	ี(Surat	Thani)	 	13		 	29		 	18		 	43		 	29		 -33%
			 สงขล�	(Songkhla)	 	46		 	44		 	48		 	40		 	22		 -45%
			 ชุมพร	(Chumphon)	 	12		 	15		 	7		 	7		 	20		 186%
			 พังง�	(Phang	Nga)	 	2		 	-				 	-				 	8		 	13		 63%
			 กระบี่	(Krabi)	 	4		 	3		 	1		 	1		 	9		 800%
			 ภูเก็ต	(Phuket)	 	6		 	9		 	6		 	13		 	7		 -46%
			 ตรัง	(Trang)	 	3		 	1		 	2		 	6		 	3		 -50%
			 สตูล	(Satun)	 	6		 	-				 	3		 	1		 	3		 200%
			 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	6		 	14		 	6		 	9		 	2		 -78%
			 ระนอง	(Ranong)	 	2		 	2		 	2		 	1		 	1		 0%
			 ปัตต�นี	(Pattani)	 	5		 	2		 	1		 	-				 	-				 n.a.
			 นร�ธิว�ส	(Narathiwat)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 ยะล�	(Yala)	 	1		 	-				 	1		 	1		 	-				 n.a.
			 พัทลุง	(Phatthalung)	 	-				 	-				 	1		 	-				 	-				 n.a.
  
รวมทั่วประเทศ (Nationwide)  2,618   2,601   2,766   3,244   3,854  19%

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน ทั่วประเทศ แสดงจํานวนอาคาร รายปีีี
Industrial and Factory Building Construction Permits, Showing number of Buildings - nationwide, By Year
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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)	 The	data	are	100%	completely	collected	by	National	Statistical	Office.	
3)		Showing	only	the	provinces	which	data	is	available.	 	 	
4)		R	means	revised.	 	 	
5)	 ∆YoY	refers	to	%	Change	which	compares	2013	with	2012.	
Sources:		1)	 National	Statistics	Office	
	 	 	 2)		Public	Works	Department	of	Bangkok	Metropolitan	Administration
	 	 	 3)	 Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	 	 	
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 อ�ค�รเพื่อก�รอุตส�หกรรมและโรงง�น	หม�ยถึง	สิ่งก่อสร้�งที่สร้�งขึ้นเพื่อใช้
	 ดำ�เนินกิจก�รเกี่ยวกับก�รผลิตหรือประกอบสินค้�ต่�งๆ	เช่น	โรงง�นผลิตรองเท�้	
	 ร้�นตัดเสื้อผ้�โหล		ร้�นทำ�ขนม	ร้�นทำ�ประตูหน้�ต่�ง	โรงกลึง	โรงง�นประกอบ
	 รถยนต	์อู่ต่อเรือ	โกดังสินค�้	ห้องทำ�ง�นในโรงง�น	เป็นต้น	โดยจะใช้อยู่อ�ศัย
	 ด้วยหรือไม่ก็ได้	 	 	 	
2)		เป็นข้อมูลที่สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติจัดเก็บ	100%	 	 	
3)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	 	
4)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข	 	
5)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	 	
ที่มา : สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ,	สำ�นักก�รโยธ�	กทม.	นิคมอุตส�หกรรม,	
ก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง 
(ตารางเมตร) รายปี 
Industrial and Factory Building Construction Permits, Showing number Construction Area (Square Meter) - 

nationwide, By year

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)  1,875,202   2,274,465   2,170,768   2,831,291   3,696,735  31%

	 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 	41,717		 	55,268		 	59,183		 	82,097		 	91,279		 11%

ปริมณฑล (Vicinities)   1,833,485   2,219,197   2,111,585   2,749,194   3,605,456  31%

			 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	562,015		 	790,058		 	667,334		 	716,255		 	1,052,745		 47%
			 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	472,781		 	327,447		 	596,678		 	669,350		 	990,107		 48%
			 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	355,897		 	366,781		 	259,690		 	695,466		 	896,746		 29%
			 ปทุมธ�น	ี(Pathum	Thani)	 	255,277		 	604,357		 	418,175		 	473,408		 	507,119		 7%
			 นนทบุร	ี(Nonthaburi)		 	187,515		 	130,554		 	169,708		 	194,715		 	158,739		 -18%

ภาคเหนือ (The North)  194,099   257,647   189,134   153,994   242,161  57%

			 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	77,672		 	95,643		 	97,576		 	75,972		 	105,583		 39%
			 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	43,546		 	62,876		 	57,447		 	43,879		 	53,036		 21%
			 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	486		 	1,552		 	-				 	-				 	33,583		 n.a.
			 อุทัยธ�น	ี(Uthai	Thani)	 	750		 	35		 	-				 	1,845		 	11,100		 502%
			 พิจิตร	(Phichit)	 	398		 	6,331		 	5,271		 	-				 	9,900		 n.a.
			 น่�น	(Nan)	 	-				 	2,754		 	360		 	7,320		 	9,128		 25%
			 เชียงร�ย	(Chiang	Rai)	 	37,016		 	2,153		 	-				 	4,428		 	7,807		 76%
			 พะเย�	(Phayao)	 	8,232		 	-				 	1,322		 	1,197		 	5,405		 352%
			 แพร่	(Phrae)	 	857		 	2,526		 	3,833		 	8,537		 	2,459		 -71%
			 ลำ�ป�ง	(Lampang)	 	1,700		 	4,575		 	5,394		 	6,872		 	1,664		 -76%
			 ต�ก	(Tak)	 	11,570		 	22,534		 	-				 	-				 	1,421		 n.a.
			 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	2,663		 	7,081		 	12,028		 	-				 	904		 n.a.
			 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	-				 	12,539		 	1,166		 	550		 	171		 -69%
			 นครสวรรค	์(Nakhon	Sawan)	 	424		 	19,663		 	337		 	2,218		 	-				 n.a.
			 กำ�แพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	8,046		 	16,631		 	3,000		 	600		 	-				 n.a.
			 อุตรดิตถ	์(Uttaradit)	 	739		 	160		 	1,400		 	576		 	-				 n.a.
			 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	-				 	594		 	-				 	-				 	-				 n.a.

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน ทั่วประเทศ แสดงจํานวนอาคาร รายปีีี
Industrial and Factory Building Construction Permits, Showing number of Buildings - nationwide, By Year
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ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

ภาคกลาง (The Central)  607,763   657,799   1,355,667   1,597,768   1,630,504  2%

			 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	263,168		 	350,070		 	891,661		 	1,016,523		 	1,112,821		 9%
			 สระบุร	ี(Saraburi)	 	61,017		 	57,433		 	92,742		 	184,131		 	161,692		 -12%
			 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	60,819		 	50,119		 	33,085		 	49,300		 	156,982		 218%
			 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	166,532		 	107,750		 	207,911		 	113,015		 	101,270		 -10%
			 เพชรบุรี	(Phetchaburi)	 	12,437		 	44,990		 	28,775		 	55,040		 	30,368		 -45%
			 นครน�ยก	(Nakhon	Nayok)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	24,933		 n.a.
			 ปร�จีนบุร	ี(Prachin	Buri)	 	-				 	-				 	-				 	82,918		 	13,940		 -83%
			 สุพรรณบุร	ี(Suphan	Buri)	 	1,386		 	10,573		 	4,047		 	8,646		 	12,850		 49%
			 สมุทรสงคร�ม	(Samut	Songkhram)	 	4,905		 	2,016		 	30,929		 	5,660		 	6,860		 21%
			 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 	11,809		 	2,951		 	9,205		 	65,486		 	6,378		 -90%
			 ก�ญจนบุร	ี(Kanchanaburi)	 	2,460		 	5,379		 	144		 	3,265		 	2,410		 -26%
			 ลพบุร	ี(Lop	Buri)	 	16,412		 	6,171		 	21,166		 	7,877		 	-				 n.a.
			 อ่�งทอง	(Ang	Thong)	 	2,681		 	14,729		 	28,975		 	1,800		 	-				 n.a.
			 สิงห์บุร	ี(Sing	Buri)	 	1,496		 	1,368		 	6,019		 	-				 	-				 n.a.
			 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	1,471		 	1,050		 	-				 	3,736		 	-				 n.a.
			 ชัยน�ท	(Chai	Nat)	 	1,170		 	3,200		 	1,008		 	371		 	-				 n.a.

ภาคตะวันออก (The East)  1,758,098   1,274,254   2,210,675   2,246,900   2,994,789  33%

	 ชลบุร	ี(Chon	Buri)	 	882,653		 	682,289		 	1,601,714		 	1,800,172		 	1,936,836		 8%
	 ระยอง	(Rayong)	 	867,484		 	589,615		 	602,341		 	416,367		 	1,055,898		 154%
			 ตร�ด	(Trat)	 	-				 	-				 	-				 	15,183		 	1,325		 -91%
			 จันทบุร	ี(Chanthaburi)	 	7,961		 	2,350		 	6,620		 	15,178		 	730		 -95%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)  245,449   563,525   315,077   754,075   736,098  -2%

	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	142,122		 	348,016		 	238,488		 	557,916		 	543,724		 -3%
			 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	67,014		 	94,249		 	20,524		 	123,054		 	142,315		 16%
			 อุบลร�ชธ�นี	(Ubon	Ratchathani)	 	-				 	11,690		 	-				 	960		 	20,580		 2,044%
			 สุรินทร	์(Surin)	 	920		 	27,595		 	1,668		 	4,108		 	12,429		 203%
			 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 	1,712		 	2,065		 	14,168		 	3,827		 	6,582		 72%
			 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	-				 	-				 	-				 	252		 	3,680		 1,360%
			 หนองค�ย	(Nong	Khai)	 	4,990		 	53,123		 	9,432		 	1,618		 	1,500		 -7%
			 ยโสธร	(Yasothon)	 	944		 	-				 	-				 	210		 	1,200		 471%
			 ก�ฬสินธุ์	(Kalasin)	 	-				 	-				 	8,648		 	1,720		 	1,046		 -39%
			 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	7,645		 	6,788		 	1,206		 	10,210		 	908		 -91%
	 บึงก�ฬ	(Bueng	Kan)	 	n.a.		 	n.a.		 	n.a.		 	3,324		 	645		 -81%
			 มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 	9,232		 	2,096		 	990		 	-				 	504		 n.a.
			 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	524		 	389		 	7,322		 	5,156		 	495		 -90%
			 เลย	(Loei)	 	-				 	1,795		 	389		 	760		 	490		 -36%
			 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 	6,816		 	11,100		 	11,198		 	10,686		 	-				 n.a.
			 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	-				 	3,853		 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 มุกด�ห�ร	(Mukdahan)	 	-				 	-				 	-				 	800		 	-				 n.a.
			 หนองบัวลำ�ภ	ู(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	2,668		 	766		 	1,044		 	884		 	-				 n.a.
			 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	862		 	-				 	-				 	240		 	-				 n.a.
			 อำ�น�จเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	-				 	-				 	-				 	28,350		 	-				 n.a.

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง 
(ตารางเมตร) รายปี 
Industrial and Factory Building Construction Permits, Showing number Construction Area (Square Meter) - 

nationwide, By year
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 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

ภาคใต้ (The South)  119,421   234,529   317,091   196,358   246,059  25%

	 สุร�ษฎร์ธ�นี	(Surat	Thani)	 	12,494		 	48,528		 	76,601		 	68,857		 	112,700		 64%
			 สงขล�	(Songkhla)	 	60,455		 	107,955		 	162,852		 	50,635		 	54,119		 7%
			 ชุมพร	(Chumphon)	 	9,357		 	12,403		 	28,200		 	6,163		 	24,492		 297%
			 พังง�	(Phang	Nga)	 	4,356		 	-				 	-				 	2,269		 	18,471		 714%
			 สตูล	(Satun)	 	15,364		 	-				 	2,934		 	112		 	16,503		 14,635%
			 ภูเก็ต	(Phuket)	 	5,936		 	20,862		 	16,784		 	23,735		 	10,297		 -57%
			 ตรัง	(Trang)	 	794		 	1,740		 	5,494		 	29,675		 	3,327		 -89%
			 กระบี่	(Krabi)	 	584		 	5,254		 	4,729		 	957		 	3,046		 218%
			 ระนอง	(Ranong)	 	1,281		 	2,045		 	7,372		 	1,600		 	2,304		 44%
			 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	5,920		 	34,950		 	9,203		 	12,145		 	800		 -93%
			 ปัตต�นี	(Pattani)	 	2,460		 	792		 	587		 	-				 	-				 n.a.
			 นร�ธิว�ส	(Narathiwat)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 ยะล�	(Yala)	 	420		 	-				 	2,000		 	210		 	-				 n.a.
			 พัทลุง	(Phatthalung)	 	-				 	-				 	335		 	-				 	-				 n.a.

รวมทั่วประเทศ (Nationwide)  4,800,032   5,262,219   6,558,412   7,780,386   9,546,346  23%

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)	 The	data	are	100%	completely	collected	by	National	Statistical	Office.	
3)		Showing	only	the	provinces	which	data	is	available.	 	 	
4)		R	means	revised.	 	 	
5)	 ∆YoY	refers	to	%	Change	which	compares	2013	with	2012.	
Sources:		1)	 National	Statistics	Office
	 	 	 2)		Public	Works	Department	of	Bangkok	Metropolitan	Administration
	 	 	 3)	 Industrial	Estate	Authority	of	Thailand
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 อ�ค�รเพื่อก�รอุตส�หกรรมและโรงง�น	หม�ยถึง	สิ่งก่อสร้�งที่สร้�งขึ้นเพื่อใช้
	 ดำ�เนินกิจก�รเกี่ยวกับก�รผลิตหรือประกอบสินค้�ต่�งๆ	เช่น	โรงง�นผลิตรองเท�้	
	 ร้�นตัดเสื้อผ้�โหล		ร้�นทำ�ขนม	ร้�นทำ�ประตูหน้�ต่�ง	โรงกลึง	โรงง�นประกอบ
	 รถยนต	์อู่ต่อเรือ	โกดังสินค�้	ห้องทำ�ง�นในโรงง�น	เป็นต้น	โดยจะใช้อยู่อ�ศัย
	 ด้วยหรือไม่ก็ได้	 	 	 	
2)		เป็นข้อมูลที่สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติจัดเก็บ	100%	 	 	
3)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	 	
4)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข	 	
5)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	 	
ที่มา : สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ,	สำ�นักก�รโยธ�	กทม.,	นิคมอุตส�หกรรม
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง 
(ตารางเมตร) รายปี 
Industrial and Factory Building Construction Permits, Showing number Construction Area (Square Meter) - 

nationwide, By year
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ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

 
ภาค/จังหวัด

     
 

 Region/Province
 

  2552 2553 2554 2555 2556

  2009 2010 2011 2012 2013

YoY

Remarks:          
1)	 Newly	established	industrial	estate	refers	to	industrial	estate	established	
	 under	Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	Act.	and	publicized	in	
	 the	Government	Gazette,	excluding	industrial	estates	which	have	
	 adjusted	areas	or	changed	names.	 	 	
2)	 ∆YoY	refers	to	%	changed	which	comparing	2013	with	2012.	 	
3)	 There	are	2	industrial	estates	launched	in	2013,	which	are		
	 (1)	 Hemaraj	Chonburi	Industrial	Estate	2,	Chon	Buri	
	 (2)		Hi-Tech	Kabin	Industrial	Estate,	Prachin	Buri	 	 	
4)		Showing	only	the	provinces	which	data	is	available.	 	 	
5)		The	Board	of	Directors	of	Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	meeting	
	 on	14	December	2012	approved	to	halt	the	operations	of	Panthong	
	 Kasem	Industrial	Estates,	Chon	Buri.	 	 	 	
Source:		Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	 	 	
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 นิคมอุตส�หกรรมประก�ศจัดตั้งใหม	่หม�ยถึง	นิคมอุตส�หกรรมที่จัดตั้งขึ้น
	 ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย	และมีก�รประก�ศ
	 จัดตั้งในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	ทั้งนี้ไม่รวมนิคมอุตส�หกรรมที่มีก�รประก�ศ
	 เปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือเปลี่ยนชื่อโครงก�ร	 	 	 	
2)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ก�รขย�ยตัวเปรียบเทียบปี	2556	กับปี	2555	 	
3)	 ปี	2556	มีจำ�นวน	2	นิคมอุตส�หกรรม	ได้แก	่
	 (1)	 นิคมอุตส�หกรรมเหมร�ชชลบุรี	แห่งที่	2	จังหวัดชลบุรี	
	 (2)		นิคมอุตส�หกรรมไฮเทคกบินทร์	จังหวัดปร�จีนบุรี	 	 	
4)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	 	 	 	
5)		มติคณะกรรมก�ร	กนอ.	เห็นชอบให	้กนอ.	ยุติก�รดำ�เนินง�นนิคมอุตส�หกรรม
	 พ�นทองเกษม	จังหวัดชลบุรี	ต�มมติคณะกรรมก�ร	กนอ.	วันที่	14	ธันว�คม	2555	
ที่มา : ก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

จํานวนนิคมอุตสาหกรรมประกาศจัดตั้งใหม่ ปี 2556
number of newly Established Industrial Estates 2013  

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)  2   -     -     -     -     n.a. 

	 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	

ปริมณฑล (Vicinities)  2   -     -     -     -     n.a. 

	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	2		 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	
	 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	

ภาคเหนือ (The North)  -     1   1   -     -    n.a.

	 พิจิตร	(Phichit)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	
	 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	-				 	1		 	1		 	-				 	-				 n.a.

ภาคกลาง (The Central)  -     1   -     -     1   n.a. 

	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	
	 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	
	 สระบุร	ี(Saraburi)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	
	 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	
	 ปร�จีนบุร	ี(Prachin	Buri)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	1		 	n.a.	
	 เพชรบุรี	(Phetchaburi)	 	-				 	1		 	-				 	-				 	-				 	n.a.	

ภาคตะวันออก (The East)  1   1   2   1   1  0%

	 ระยอง	(Rayong)	 	-				 	-				 	2		 	-				 	-				 	n.a.	
	 ชลบุร	ี(Chon	Buri)	 	1		 	1		 	-				 	1		 	1		 0%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)  -     -     -     -     -     n.a. 

	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	

ภาคใต้ (The South)  -     -     -     -     -     n.a. 

	 สงขล�	(Songkhla)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	
	 ปัตต�นี	(Pattani)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	

รวมทั่วประเทศ (Nationwide)  3   3   3   1   2  100%

จํานวนนิคมอุตสาหกรรม (โครงการ)

number of Industrial Estates (Project)



110Annual Report 2013
Real Estate Information Center

 
ภาค/จังหวัด

     
 

 Region/Province
 

  2552 2553 2554 2555 2556

  2009 2010 2011 2012 2013

YoY

Remarks:          
1)	 Newly	established	industrial	estate	refers	to	industrial	estate	established	
	 under	Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	Act.	and	publicized	in	
	 the	Government	Gazette,	excluding	industrial	estates	which	have	
	 adjusted	areas	or	changed	names.	 	 	
2)	 ∆YoY	refers	to	%	changed	which	comparing	2013	with	2012.	 	
3)	 There	are	2	industrial	estates	launched	in	2012,	which	are		
	 (1)	 Hemaraj	Chonburi	Industrial	Estate	2,	Chon	Buri	
	 (2)		Hi-Tech	Kabin	Industrial	Estate,	Prachin	Buri	 	 	
4)		Showing	only	the	provinces	which	data	is	available.	 	 	
5)		The	Board	of	Directors	of	Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	meeting	
	 on	14	December	2012	approved	to	halt	the	operations	of	Panthong	
	 Kasem	Industrial	Estates,	Chon	Buri.	 	 	 	
Source:		Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	 	 	
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 นิคมอุตส�หกรรมประก�ศจัดตั้งใหม	่หม�ยถึง	นิคมอุตส�หกรรมที่จัดตั้งขึ้น
	 ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย	และมีก�รประก�ศ
	 จัดตั้งในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	ทั้งนี้ไม่รวมนิคมอุตส�หกรรมที่มีก�รประก�ศ
	 เปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือเปลี่ยนชื่อโครงก�ร	 	 	 	
2)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ก�รขย�ยตัวเปรียบเทียบปี	2556	กับปี	2555	 	
3)	 ปี	2555	มีจำ�นวน	2	นิคมอุตส�หกรรม	ได้แก	่
	 (1)	นิคมอุตส�หกรรมเหมร�ชชลบุรี	แห่งที่	2	จังหวัดชลบุรี	
	 (2)		นิคมอุตส�หกรรมไฮเทคกบินทร	์จังหวัดปร�จีนบุรี	 	 	
4)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	 	 	 	
5)		มติคณะกรรมก�ร	กนอ.	เห็นชอบให	้กนอ.	ยุติก�รดำ�เนินง�นนิคมอุตส�หกรรม
	 พ�นทองเกษม	จังหวัดชลบุรี	ต�มมติคณะกรรมก�ร	กนอ.	วันที่	14	ธันว�คม	2555	
ที่มา : ก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมประกาศจัดตั้งใหม่ ปี 2556
Area of newly Established Industrial Estates 2013 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)  3,594   -     -     -     -     n.a. 

	 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	

ปริมณฑล (Vicinities)   3,594   -     -     -     -     n.a. 

	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	 3,594		 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	
	 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	

ภาคเหนือ (The North)  -     592  370   -     -    n.a.

	 พิจิตร	(Phichit)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	
	 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	-				 592		 	370		 	-				 	-				 n.a.

ภาคกลาง (The Central)  -     1,003   -     -     1,066   n.a. 

	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	
	 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	
	 สระบุร	ี(Saraburi)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	
	 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	
	 ปร�จีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	1,066		 	n.a.	
	 เพชรบุรี	(Phetchaburi)	 	-				 	1,003		 	-				 	-				 	-				 	n.a.	

ภาคตะวันออก (The East)   1,504   8,227   4,543   1,740   638  -63%

	 ระยอง	(Rayong)	 	-				 	-				 	4,543		 	-				 	-				 	n.a.	
	 ชลบุร	ี(Chon	Buri)	 		1,504		 	8,227		 	-	 	1,740		 	638		 -63%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)  -     -     -     -     -     n.a. 

	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	

ภาคใต้ (The South)  -     -     -     -     -     n.a. 

	 สงขล�	(Songkhla)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	
	 ปัตต�นี	(Pattani)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	n.a.	

รวมทั่วประเทศ (Nationwide)   5,098   9,822   4,913   1,740   1,704  -2%

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม (ไร่)

Area of Industrial Estates (Rai)
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พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ขายหรือให้เช่าได้ ทั่วประเทศ ปี 2556 
Saleable or Rentable Industrial Estate Area - nationwide 2013

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013 
YoY

หน่วย : ไร่ (Unit: Rai)

Remarks:          
1)	 ∆YoY	refers	to	%	changed	which	comparing	2013	with	2012.	 	
2)	 The	Board	of	Directors	of	Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	meeting	
	 on	14	December	2012	approved	to	halt	the	operations	of	Panthong	
	 Kasem	Industrial	Estates,	Chon	Buri.	
Source:		Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	 	 	
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 ∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	
2)	 มติคณะกรรมก�ร	กนอ.	เห็นชอบให	้กนอ.	ยุติก�รดำ�เนินง�นนิคมอุตส�หกรรม
	 พ�นทองเกษม	จังหวัดชลบุรี	ต�มมติคณะกรรมก�ร	กนอ.	วันที่	14	ธันว�คม	2555
ที่มา : ก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย	
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

กรุงทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)  56   108   197   286   47  -84%
 
	 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 	5		 	6		 	5		 	35		 	-				 n.a.
 
ปริมณฑล (Vicinities)  51   102   192   251   47  -81%
 
	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	3		 	1		 	2		 	218		 	-				 n.a.
	 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	48		 	101		 	190		 	33		 	47		 42%
 
ภาคเหนือ (The North)  21   -     17   21   13  -38%
 
	 พิจิตร	(Phichit)	 	18		 	-				 	9		 	-				 	9		 n.a.
	 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	3		 	-				 	8		 	21		 	4		 -81%
 
ภาคกลาง (The Central)  118   149   516   682   567  -17%
 
	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	69		 	87		 	375		 	479		 	252		 -47%
	 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	33		 	36		 	21		 	-				 	-				 n.a.
	 สระบุรี	(Saraburi)	 	-				 	9		 	114		 	176		 	146		 -17%
	 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	16		 	17		 	6		 	27		 	169		 526%
 
ภาคตะวันออก (The East)  1,297   2,771   2,730   4,318   3,343  -23%
 
	 ระยอง	(Rayong)	 	838		 	1,570		 	1,487		 	3,285		 	2,648		 -19%
	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	459		 	1,201		 	1,243		 	1,033		 	695		 -33%
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)  - - - - -  n.a.
 
ภาคใต้ (The South)  -     140   4   65   15  -77%
 
	 สงขล�	(Songkhla)	 	-				 	140		 	4		 	65		 	15		 -77%
 
รวมทั่วประเทศ (Nationwide)  1,492   3,168   3,464   5,372   3,985  -26%
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สัดส่วนเหลือ
ขาย (%)

Remaining 
Ratio (%)

รวม
total

พื้นที่เหลือขายหรือยังไม่มีผู้เช่า (ไร่) 
Remaining Area for Sale or Rent (Rai)

เขตพาณิชยกรรม
และที่พักอาศัย
Commercial 

and 
Residential 

Zone

เขตประกอบการ
เสรี 

I-EA-t 
Free Zone

พื้นที่ขาย
ทั้งหมด (ไร่)

total 
Saleable

 Area (Rai)

พื้นที่โครงการ
ทั้งหมด (ไร่)

total 
Project Area 

(Rai)

ภาค/จังหวัด
Region/Province

Remarks:          
1)	 Remaining	area	for	sale	or	rent	excludes	public	utilities	area,	services	
	 area,	future	development	area	and	others.
2)		General	industrial	estate	zone	refers	to	area	for	industrial	operations	
	 and	other	supporting	or	related	businesses.
3)		I-EA-T	free	zone	refers	to	area	for	industrial	and	commercial	operations	
	 or	other	activities	beneficial	to	or	connected	with	industrial	and	
	 commercial	operations	to	achieve	benefits	in	terms	of	the	economy,	
	 state	stability,	public	well-being,	environmental	management	or	other	
	 necessary	purposes	specified	by	the	I-EA-T	Board.	Supplies	taken	into	
	 an	I-EA-T	Free	Zone	are	entitled	to	additional	tax	and	fee	privileges,	
	 in	accordance	with	the	appropriate	legislation.
4)	 The	Board	of	Directors	of	Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	
	 meeting	on	14	December	2012	approved	to	halt	the	operations	of	
	 Panthong	Kasem	Industrial	Estates,	Chon	Buri.		 	
Source:	Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	 	 	
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 พื้นที่คงเหลือจ�กก�รข�ยหรือให้เช่�	ไม่รวมพื้นที่ส�ธ�รณูปโภค	พื้นที่บริก�ร	
	 พื้นที่รอก�รพัฒน�	และอื่นๆ	 	 	 	
2)		เขตอุตส�หกรรมทั่วไป	หม�ยถึง	เขตพื้นที่ที่กำ�หนดไว้สำ�หรับก�รประกอบ
	 อุตส�หกรรม	ก�รบริก�ร	หรือกิจก�รอื่นที่เป็นประโยชน์	หรือเกี่ยวเนื่องกับ
	 ก�รประกอบอุตส�หกรรมหรือก�รบริก�ร
3)		เขตประกอบก�รเสรี	หม�ยถึง	เขตพื้นที่ที่กำ�หนดไว้สำ�หรับก�รประกอบอุตส�หกรรม	
	 พ�ณิชยกรรม	หรือกิจก�รอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับก�รประกอบอุตส�หกรรม
	 หรือพ�ณิชยกรรมเพื่อประโยชน์ในท�งเศรษฐกิจ	ก�รรักษ�คว�มมั่นคงของรัฐ	
	 สวัสดิภ�พของประช�ชน	ก�รจัดก�ร	ด�้นสิ่งแวดล้อม	หรือคว�มจำ�เป็นอื่น
	 ต�มที่คณะกรรมก�รกำ�หนด	โดยของที่นำ�เข้�ไปในเขตดังกล�่วจะได้รับ
	 สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีอ�กร	และค�่ธรรมเนียมเพิ่มขึ้นต�มที่กฏหม�ยบัญญัติ
4)		มติคณะกรรมก�ร	กนอ.	เห็นชอบให	้กนอ.	ยุติก�รดำ�เนินง�นนิคมอุตส�หกรรม
	 พ�นทองเกษม	จังหวัดชลบุรี	ต�มมติคณะกรรมก�ร	กนอ.	วันที่	14	ธันว�คม	2555	
ที่มา : ก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

เขตอุตสาหกรรม
ทั่วไป

General 
Industrial 

Zone

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมคงเหลือจากการขายหรือให้เช่า ทั่วประเทศ ณ ปี 2556  
Remaining Area of Industrial Estates for Sale or Rent - nationwide as at Year 2013

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities) 14,337   10,793   341   -     18   359  3%

	 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 	3,384		 	2,579		 	18		 	-				 	18		 	36		 1%

ปริมณฑล (Vicinities)  10,953   8,214   323   -     -     323  4%

	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	7,912		 	6,050		 	42		 	-				 	-				 	42		 1%
	 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	3,041		 	2,164		 	281		 	-				 	-				 	281		 13%

ภาคเหนือ (The North)  4,838   2,931   1,067   324   66   1,457  50%

	 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	2,750		 	2,216		 	962		 	-				 	-				 	962		 43%
	 พิจิตร	(Phichit)	 	2,088		 	715		 	105		 	324		 	66		 	495		 69%

ภาคกลาง (The Central)  21,385   16,689   4,580   171   428   5,179  31%

	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	8,963		 	6,842		 	613		 	171		 	132		 	916		 13%
	 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	1,887		 	1,564		 	1,023		 	-				 	2		 	1,025		 66%
	 สระบุรี	(Saraburi)	 	2,617		 	2,065		 	487		 	-				 	168		 	655		 32%
	 ปร�จีนบุร	ี(Prachin	Buri)	 	1,066		 	1,066		 	1,066		 	-				 	-				 	1,066		 100%
	 เพชรบุรี	(Phetchaburi)	 	1,003		 	1,003		 	1,003		 	-				 	-				 	1,003		 100%
 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	5,849		 	4,149		 	388		 	-				 	126		 	514		 12%

ภาคตะวันออก (The East)  88,991   71,747   17,447   257   3,214   20,918  29%

	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	37,027		 	30,350		 	11,064		 	257		 	1,114		 	12,435		 41%
	 ระยอง	(Rayong)	 	51,964		 	41,397		 	6,383		 	-				 	2,100		 	8,483		 20%

ภาคใต้ (The South)  2,419   1,245   746   50   -     796  64%

	 ปัตต�นี	(Pattani)	 	172		 	94		 	94		 	-				 	-				 	94		 100%
	 สงขล�	(Songkhla)	 	2,247		 	1,151		 	652		 	50		 	-				 	702		 61%

รวมทั่วประเทศ (Nationwide)  131,970   103,405   24,181   802   3,726   28,709  28%
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ภาค/จังหวัด/นิคมอุตสาหกรรม
Region/Province/Industrial Estates

หมายเหตุ :      
1)	 เก็บข้อมูลเฉพ�ะนิคมอุตส�หกรรมที่มีพื้นที่คงเหลือสำ�หรับข�ยหรือให้เช่�				
2)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดและนิคมอุตส�หกรรมที่มีข้อมูล	 	 	 	
3)		เขตประกอบก�รทั่วไป	หม�ยถึง	เขตพื้นที่ที่กำ�หนดไว้สำ�หรับก�รประกอบอุตส�หกรรม	ก�รบริก�ร		หรือกิจก�รอื่นที่เป็นประโยชน์	หรือเกี่ยวเนื่องกับก�รประกอบอุตส�หกรรม
	 หรือก�รบริก�ร	 	 	 	
4)		เขตประกอบก�รเสรี	หม�ยถึง	เขตพื้นที่ที่กำ�หนดไว้สำ�หรับก�รประกอบอุตส�หกรรม	พ�ณิชยกรรม	หรือกิจก�รอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับก�รประกอบอุตส�หกรรมหรือพ�ณิชยกรรม
	 เพื่อประโยชน์ในท�งเศรษฐกิจ	ก�รรักษ�คว�มมั่นคงของรัฐ	สวัสดิภ�พของประช�ชน	ก�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อม	หรือคว�มจำ�เป็นอื่นต�มที่คณะกรรมก�รกำ�หนด	โดยของ
	 ที่นำ�เข้�ไปในเขตดังกล่�วจะได้รับสิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีอ�กร	และค่�ธรรมเนียมเพิ่มขึ้นต�มที่กฏหม�ยบัญญัติ	 	 	 	
5)		มติคณะกรรมก�ร	กนอ.	เห็นชอบให้	กนอ.	ยุติก�รดำ�เนินง�นนิคมอุตส�หกรรมพ�นทองเกษม	จังหวัดชลบุร	ี	ต�มมติคณะกรรมก�ร	กนอ.	วันที่	14	ธันว�คม	2555	 	
ที่มา : ก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย		รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์
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ราคาขายหรือค่าเช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ ปี 2556  
Saleable of Rentable Industrial Estate Area - nationwide 2013

กรุงเทพมหานคร (Bangkok)         
         
	 -	 นิคมอุตส�หกรรมอัญธ�น	ี(Gemopolis	Industrial	Estates)	 16,000,000		 	-		 	-		 	-		 	16,000,000		 	-		 	-		 	-	
         
ปริมณฑล (Vicinities)         
         
สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 -		 นิคมอุตส�หกรรมสมุทรส�คร	(Samut	Sakhon	Industrial	Estates)	 3,400,000		 	-		 	-		 	-		 	3,400,000		 	-		 	-		 	-	
		 -		 นิคมอุตส�หกรรมสินส�คร	(Sinsakhon	Industrial	Estates)	 4,000,000		 	-		 	-		 	-		 	4,000,000		 	-		 	-		 	-	
         
ภาคเหนือ (The North)         
         
พิจิตร	(Phichit)	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 -		 นิคมอุตส�หกรรมพิจิตร	(Phichit	Industrial	Estates)	 -		 	-		 	45,600		 	45,640		 	-		 	-		 	45,760		 	45,720	
ลำ�พูน	(Lamphun)           
	 -		 นิคมอุตส�หกรรมภ�คเหนือ	(Northern	Region	Industrial	Estates)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-	
         
ภาคกลาง (The Central)         
         
ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 -	 นิคมอุตส�หกรรมเกตเวย์ซิตี	้(Gate	Way	City	Industrial	Estates)	 	2,400,000		 	2,600,000		 	-		 	-		 	2,400,000		 	2,600,000		 	-		 	-	
		 -		 นิคมอุตส�หกรรมเวลโกรว์	(Well	Grow	Industrial	Estates)	 	7,500,000		 	-		 	-		 	-		 	7,500,000		 	-		 	-		 	-	
		 -		 นิคมอุตส�หกรรมทีเอฟดี	(TFD	Industrial	Estates)	 6,000,000		 	6,000,000		 	-		 	-		 	6,000,000		 	6,000,000		 	-		 	-	
พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	
		 -		 นิคมอุตส�หกรรมบ�งปะอิน	(Bang	Pa-in	Industrial	Estates)	 		4,000,000		 	4,000,000		 	-		 	-		 	4,000,000		 	4,000,000		 	-		 	-	
		 -		 นิคมอุตส�หกรรมไฮเทค	(Hi-Tech	Industrial	Estates)	 	3,000,000		 	3,500,000		 	-		 	-		 	3,000,000		 	3,500,000		 	-		 	-	
		 -		 นิคมอุตส�หกรรมสหรัตนนคร	(Saharattananakorn	Industrial	Estates)			 	3,500,000		 	-		 	-		 	-		 	3,500,000		 	-		 	-		 	-	
สระบุร	ี(Saraburi)	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 -		 นิคมอุตส�หกรรมหนองแค	(Nong	Khae	Industrial	Estates)	 	2,500,000		 	-		 	-		 	-		 	2,500,000		 	-		 	-		 	-	
		 -		 นิคมอุตส�หกรรมแก่งคอย	(Keang	Khoi	Industrial	Estates)	 	950,000		 	-		 	51,800		 	-		 	950,000		 	-		 	51,800		 	-	
ร�ชบุร	ี(Ratchaburi)	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 -		 นิคมอุตส�หกรรมร�ชบุรี	(Ratchaburi	Industrial	Estates)	 		1,800,000		 	-		 	-		 	-		 	1,800,000		 	-		 	-		 	-	
         
ภาคตะวันออก (The East)         
         
ระยอง	(Rayong)	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 -		 นิคมอุตส�หกรรมอมตะซิตี้	(Amata	City	Industrial	Estates)	 2,300,000		 	-		 	-		 	-		 	2,300,000		 	-		 	-		 	-	
		 -		 นิคมอุตส�หกรรมเหมร�ชตะวันออก	(Hemaraj	Eastern	Industrial	Estates)	 	6,500,000		 	-		 	-		 	-		 	6,000,000		 	-		 	-		 	-	
		 -		 นิคมอุตส�หกรรมอีสเทิร์น	ซีบอร์ด	(Eastern	Sea	Board	Industrial	Estates)	 	3,000,000		 	-		 	-		 	-		 	3,300,000		 	3,300,000		 	-		 	-	
		 -		 นิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด	(Map	Ta	Phut	Industrial	Estates)	 	-		 	-		 	170,000		 -	 	-		 	-		 	170,000		 -
		 -		 นิคมอุตส�หกรรมเอเชีย	(Asia	Industrial	Estates)	 	3,750,000		 	-		 	-		 	-		 	3,750,000		 	-		 	-		 	-	
		 -		 นิคมอุตส�หกรรมเหมร�ชอีสเทิร์น	ซีบอร์ด		 	3,000,000		 	3,000,000		 	-		 	-		 	3,300,000		 	3,300,000		 	-		 	-	
	 	 (Hemaraj	Eastern	SeaBoard	Industrial	Estates)
ชลบุร	ี(Chon	Buri)	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 -		 นิคมอุตส�หกรรมอมตะนคร	(Amata	Nakorn	Industrial	Estates)	 	4,500,000		 	-		 	-		 	-		 	4,500,000		 	-		 	-		 	-	
		 -		 นิคมอุตส�หกรรมเหมร�ชชลบุรี	(Bowin	Industrial	Estates)	 	2,800,000		 	2,900,000		 	-		 	-		 	3,000,000		 	2,900,000		 	-		 	-	
	 -		 นิคมอุตส�หกรรมปิ่นทอง	(Pin	Tong	Industrial	Estates)	 	2,300,000		 	-		 	-		 	-		 	2,300,000		 	-		 	-		 	-	
		 -		 นิคมอุตส�หกรรมแหลมฉบัง	(Laem	Chabang	Industrial	Estates)	 	-		 	-		 	150,000		 	180,000		 	-		 	-		 	150,000		 	180,000	
         
ภาคใต้ (The South)         
         
สงขล�	(Songkhla)	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 -		 นิคมอุตส�หกรรมภ�คใต้	(Southern	(Chalung)	Industrial	Estates)	 	-		 	1,680,000		 	-		 	76,000		 	-		 	1,680,000		 	-		 	76,000	
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม ทั่วประเทศ แสดงจํานวนอาคาร รายปีีีี
Hotel Building Construction Permits, Showing number of Buildings - nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)  58   98   51   35   48  37%
 
	 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 	43		 	28		 	21		 	15		 	11		 -27%
 
ปริมณฑล (Vicinities)   15   70   30   20   37  85%
 
	 ปทุมธ�น	ี(Pathum	Thani)	 	1		 	41		 	2		 	2		 	13		 550%
			 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	5		 	13		 	14		 	2		 	10		 400%
			 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	-				 	3		 	7		 	6		 	7		 17%
			 นนทบุร	ี(Nonthaburi)		 	2		 	2		 	5		 	-				 	6		 n.a.
			 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	7		 	11		 	2		 	10		 	1		 -90%
 
ภาคเหนือ (The North)  194   210   149   176   156  -11%
 
	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	80		 	26		 	5		 	25		 	51		 104%
			 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	-				 	1		 	-				 	1		 	20		 1,900%
			 เชียงร�ย	(Chiang	Rai)	 	2		 	-				 	6		 	6		 	18		 200%
			 ลำ�ป�ง	(Lampang)	 	1		 	2		 	2		 	27		 	15		 -44%
			 ต�ก	(Tak)	 	12		 	49		 	52		 	1		 	14		 1,300%
			 กำ�แพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	22		 	-				 	12		 	35		 	11		 -69%
			 น่�น	(Nan)	 	2		 	3		 	3		 	37		 	8		 -78%
			 พะเย�	(Phayao)	 	-				 	1		 	-				 	2		 	6		 200%
			 นครสวรรค	์(Nakhon	Sawan)	 	28		 	2		 	2		 	-				 	3		 n.a.
			 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	-				 	-				 	14		 	12		 	3		 -75%
			 พิจิตร	(Phichit)	 	-				 	-				 	51		 	19		 	3		 -84%
			 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	3		 	5		 	1		 	3		 	2		 -33%
			 แพร่	(Phrae)	 	-				 	30		 	-				 	1		 	1		 0%
			 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	35		 	85		 	-				 	4		 	1		 -75%
			 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	4		 	6		 	1		 	1		 	-				 n.a.
			 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	-				 	-				 	-				 	1		 	-				 n.a.
			 อุทัยธ�น	ี(Uthai	Thani)	 	5		 	-				 	-				 	1		 	-				 n.a.
 
ภาคกลาง (The Central)  124   96   132   196   188  -4%
 
		 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 	19		 	5		 	38		 	85		 	82		 -4%
		 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	-				 	-				 	2		 	1		 	34		 3,300%
			 สมุทรสงคร�ม	(Samut	Songkram)	 	-				 	13		 	40		 	3		 	27		 800%
			 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	3		 	22		 	28		 	56		 	14		 -75%
			 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	28		 	44		 	-				 	26		 	12		 -54%
			 เพชรบุรี	(Phetchaburi)	 	3		 	4		 	15		 	3		 	11		 267%
			 ก�ญจนบุรี	(Kanchanaburi)	 	3		 	-				 	2		 	16		 	5		 -69%
			 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	51		 	3		 	2		 	3		 	2		 -33%
			 สระบุร	ี(Saraburi)	 	2		 	1		 	-				 	-				 	1		 n.a.
			 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	1		 	1		 	2		 	-				 	-				 n.a.
			 สุพรรณบุร	ี(Suphan	Buri)	 	-				 	-				 	-				 	1		 	-				 n.a.
			 สิงห์บุร	ี(Sing	Buri)	 	14		 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 ชัยน�ท	(Chai	Nat)	 	-				 	3		 	3		 	2		 	-				 n.a.
 
ภาคตะวันออก (The East)  489   342   152   148   199  34%
 
			 ตร�ด	(Trat)	 	-				 	15		 	-				 	54		 	115		 113%
			 ชลบุร	ี(Chon	Buri)	 	170		 	89		 	91		 	7		 	49		 600%
			 ระยอง	(Rayong)	 	88		 	62		 	16		 	63		 	22		 -65%
			 จันทบุรี	(Chanthaburi)	 	231		 	176		 	45		 	24		 	13		 -46%
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ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

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)	 The	data	are	100%	completely	collected	by	National	Statistical	Office.	
4)		Showing	only	the	provinces	which	data	is	available.	 	 	
5)		R	means	revised.	 	 	
6)	 ∆YoY	refers	to	%	Change	which	compares	2013	with	2012.	 	
Sources:	1)	 National	Statistics	Office	
	 	 	 2)		Public	Works	Department	of	Bangkok	Metropolitan	Administration
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 โรงแรม	หม�ยถึง	สิ่งก่อสร�้งที่สร้�งขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคร�ว	เช่น	โรงแรม	
	 เกสต์เฮ�ส	์	เป็นต้น		 	
2)	 ก่อนวันที่	12	พฤษภ�คม	2548	ซึ่ง	พ.ร.บ.	โรงแรม	พ.ศ.	2547	จะมีผลบังคับใช	้
	 เซอร์วิสอพ�ร์ตเมนต์	ขออนุญ�ตก่อสร้�ง	เป็นประเภท	“อ�ค�รอยู่อ�ศัยรวม”	
	 จัดอยู่ในประเภท	“อ�ค�รที่อยู่อ�ศัย	(อ�ค�รสูง)”	แต่หลังวันที	่12	พฤษภ�คม	2548	
	 จัดอยู่ในประเภท	“อ�ค�รเพื่อก�รโรงแรม”	 	 	 	
3)		เป็นข้อมูลที่สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติจัดเก็บ	100%	 	 	
4)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	 	
5)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข	 	
6)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบปี	2556	กับปี	2555	 	
ที่มา : สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ,	สำ�นักก�รโยธ�	กทม.	
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)  260   322   262   342   645  89%
 
	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	46		 	74		 	59		 	91		 	282		 210%
			 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	36		 	108		 	33		 	31		 	149		 381%
			 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	-				 	5		 	3		 	5		 	62		 1,140%
			 ก�ฬสินธุ์	(Kalasin)	 	-				 	2		 	7		 	33		 	29		 -12%
			 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 	60		 	44		 	87		 	22		 	23		 5%
			 มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 	6		 	4		 	4		 	3		 	21		 600%
			 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	3		 	7		 	1		 	19		 	17		 -11%
	 บึงก�ฬ	(Bueng	Kan)	 	n.a.		 	n.a.		 	-				 	14		 	14		 0%
			 มุกด�ห�ร	(Mukdahan)	 	3		 	2		 	1		 	16		 	11		 -31%
			 หนองค�ย	(Nong	Khai)	 	27		 	11		 	18		 	4		 	10		 150%
			 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 	36		 	6		 	5		 	9		 	8		 -11%
			 หนองบัวลำ�ภ	ู(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	16		 	-				 	1		 	13		 	8		 -38%
			 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	7		 	6		 	3		 	6		 	6		 0%
			 อุบลร�ชธ�นี	(Ubon	Ratchathani)	 	16		 	10		 	29		 	9		 	3		 -67%
			 สุรินทร	์(Surin)	 	-				 	-				 	2		 	4		 	1		 -75%
			 เลย	(Loei)	 	1		 	3		 	7		 	40		 	1		 -98%
			 ยโสธร	(Yasothon)	 	2		 	40		 	1		 	12		 	-				 n.a.
			 อำ�น�จเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	-				 	-				 	1		 	11		 	-				 n.a.
 
ภาคใต้ (The South)  1,315   1,012   876   611   745  22%
 
			 สุร�ษฎร์ธ�น	ี(Surat	Thani)	 	719		 	406		 	217		 	102		 	293		 187%
			 กระบี่	(Krabi)	 	28		 	32		 	86		 	152		 	163		 7%
			 ภูเก็ต	(Phuket)	 	362		 	350		 	369		 	92		 	83		 -10%
			 ยะล�	(Yala)	 	-				 	-				 	-				 	40		 	44		 10%
			 ชุมพร	(Chumphon)	 	37		 	36		 	60		 	93		 	43		 -54%
			 พังง�	(Phang	Nga)	 	62		 	1		 	-				 	-				 	34		 n.a.
			 สงขล�	(Songkhla)	 	73		 	85		 	93		 	78		 	30		 -62%
			 ตรัง	(Trang)	 	-				 	3		 	13		 	22		 	19		 -14%
			 สตูล	(Satun)	 	16		 	25		 	18		 	21		 	19		 -10%
			 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	10		 	49		 	17		 	7		 	16		 129%
			 พัทลุง	(Phatthalung)	 	-				 	18		 	2		 	4		 	1		 -75%
			 ปัตต�นี	(Pattani)	 	7		 	1		 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 ระนอง	(Ranong)	 	1		 	6		 	1		 	-				 	-				 n.a.
 
รวมทั่วประเทศ (Nationwide)  2,440   2,080   1,622   1,508   1,981  31%

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม ทั่วประเทศ แสดงจํานวนอาคาร รายปีีีี
Hotel Building Construction Permits, Showing number of Buildings - nationwide, By Year
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การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปี  
Hotel Building Construction Permits, Showing number Construction Area (Square Meter) - nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)   778,775   1,619,915   395,025   278,136   220,375  -21%
 
	 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 	757,269		 	1,591,124		 	362,111		 	230,686		 	168,851		 -27%
 
ปริมณฑล (Vicinities)   21,506   28,791   32,914   47,450   51,524  9%
 
	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	-				 	2,250		 	17,109		 	13,229		 	25,900		 96%
			 นนทบุร	ี	(Nonthaburi)	 	9,934		 	6,401		 	2,568		 	-				 	10,020		 n.a.
			 ปทุมธ�น	ี(Pathum	Thani)	 	644		 	1,950		 	7,336		 	4,497		 	8,448		 88%
			 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	2,666		 	10,969		 	2,661		 	1,722		 	6,132		 256%
			 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	8,262		 	7,221		 	3,240		 	28,002		 	1,024		 -96%
 
ภาคเหนือ (The North)  103,183   58,793   39,235   131,509   110,631  -16%
 
			 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	62,781		 	8,340		 	8,124		 	62,773		 	29,047		 -54%
			 เชียงร�ย	(Chiang	Rai)	 	1,768		 	-				 	12,007		 	6,767		 	25,447		 276%
			 พะเย�	(Phayao)	 	-				 	401		 	-				 	4,313		 	16,018		 271%
			 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	2,802		 	10,573		 	-				 	11,495		 	11,085		 -4%
			 ต�ก	(Tak)	 	736		 	7,207		 	2,080		 	3,600		 	7,257		 102%
			 ลำ�ป�ง	(Lampang)	 	2,542		 	3,720		 	7,557		 	7,072		 	4,462		 -37%
			 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	2,663		 	7,630		 	2,720		 	6,230		 	3,492		 -44%
			 แพร่	(Phrae)	 	-				 	1,140		 	-				 	1,124		 	3,238		 188%
			 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	-				 	1,286		 	-				 	1,080		 	2,834		 162%
			 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	-				 	-				 	1,905		 	2,892		 	2,670		 -8%
			 น่�น	(Nan)	 	1,351		 	3,500		 	1,508		 	16,730		 	2,623		 -84%
			 พิจิตร	(Phichit)	 	-				 	-				 	1,755		 	1,400		 	1,253		 -11%
			 กำ�แพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	1,637		 	-				 	1,055		 	2,477		 	1,153		 -53%
			 นครสวรรค	์(Nakhon	Sawan)	 	23,531		 	7,364		 	54		 	-				 	52		 n.a.
			 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	2,339		 	7,632		 	470		 	1,990		 	-				 n.a.
			 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	-				 	-				 	-				 	1,260		 	-				 n.a.
			 อุทัยธ�นี	(Uthai	Thani)	 	1,033		 	-				 	-				 	306		 	-				 n.a.
 
ภาคกลาง (The Central)  124,551   57,625   85,997   113,904   106,237  -7%
 
			 เพชรบุรี	(Phetchaburi)	 	2,096		 	14,258		 	18,709		 	3,711		 	41,246		 1,011%
			 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 	93,943		 	28,648		 	41,813		 	27,699		 	29,364		 6%
			 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	-				 	-				 	4,354		 	1,358		 	13,675		 907%
			 ก�ญจนบุร	ี(Kanchanaburi)	 	2,754		 	-				 	2,757		 	13,233		 	8,700		 -34%
			 สมุทรสงคร�ม	(Samut	Songkhram)	 	-				 	3,322		 	4,559		 	8,885		 	7,546		 -15%
			 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	748		 	2,872		 	4,976		 	5,204		 	2,028		 -61%
			 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	10,948		 	4,626		 	3,570		 	47,304		 	1,480		 -97%
			 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	1,615		 	1,322		 	-				 	4,724		 	1,416		 -70%
			 สระบุร	ี(Saraburi)	 	7,443		 	453		 	-				 	-				 	782		 n.a.
			 ลพบุร	ี(Lop	Buri)	 	2,592		 	2,030		 	3,384		 	-				 	-				 n.a.
			 สุพรรณบุร	ี(Suphan	Buri)	 	-				 	-				 	-				 	394		 	-				 n.a.
			 สิงห์บุร	ี(Sing	Buri)	 	2,412		 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 ชัยน�ท	(Chai	Nat)	 	-				 	94		 	1,875		 	1,392		 	-				 n.a.
 
ภาคตะวันออก (The East)  184,270   169,643   84,116   84,494   124,483  47%
 
			 ชลบุร	ี(Chon	Buri)	 	91,232		 	99,144		 	60,792		 	9,925		 	64,391		 549%
			 ระยอง	(Rayong)	 	56,960		 	44,605		 	15,991		 	64,340		 	37,198		 -42%
			 ตร�ด	(Trat)	 	-				 	4,767		 	-				 	2,659		 	15,075		 467%
			 จันทบุร	ี(Chanthaburi)	 	36,078		 	21,127		 	7,333		 	7,570		 	7,819		 3%
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 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)  106,034   150,836   131,045   169,947   232,268  37%
 
			 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	14,246		 	31,905		 	40,187		 	48,028		 	129,935		 171%
			 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	21,200		 	51,753		 	23,050		 	29,428		 	23,096		 -22%
			 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 	20,773		 	17,102		 	10,558		 	16,196		 	22,514		 39%
			 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 	2,227		 	14,133		 	16,291		 	12,608		 	10,672		 -15%
			 อุบลร�ชธ�นี	(Ubon	Ratchathani)	 	7,126		 	446		 	6,298		 	8,281		 	10,056		 21%
			 มุกด�ห�ร	(Mukdahan)	 	6,745		 	4,917		 	3,878		 	9,340		 	9,494		 2%
			 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	-				 	4,013		 	2,543		 	8,893		 	8,710		 -2%
			 หนองค�ย	(Nong	Khai)	 	4,188		 	11,917		 	7,448		 	7,447		 	6,786		 -9%
			 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	8,749		 	522		 	1,013		 	1,986		 	2,982		 50%
			 ก�ฬสินธุ์	(Kalasin)	 	-				 	347		 	4,416		 	1,992		 	2,736		 37%
			 สุรินทร	์(Surin)	 	-				 	-				 	4,823		 	4,676		 	1,796		 -62%
			 มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 	300		 	1,231		 	2,972		 	2,264		 	1,087		 -52%
			 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	6,559		 	7,263		 	2,082		 	1,360		 	756		 -44%
			 เลย	(Loei)	 	2,676		 	557		 	4,462		 	10,483		 	743		 -93%
	 บึงก�ฬ	(Bueng	Kan)	 	n.a.		 	n.a.		 	-				 	1,180		 	648		 -45%
			 หนองบัวลำ�ภ	ู(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	1,340		 	-				 	280		 	2,288		 	257		 -89%
			 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	2,648		 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 ยโสธร	(Yasothon)	 	7,257		 	4,730		 	600		 	2,655		 	-				 n.a.
			 อำ�น�จเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	-				 	-				 	144		 	842		 	-				 n.a.
 
ภาคใต้ (The South)  404,713   543,129   297,094   459,294   473,503  3%
 
			 ภูเก็ต	(Phuket)	 	248,870		 	326,429		 	129,609		 	186,610		 	221,878		 19%
			 กระบี่	(Krabi)	 	28,270		 	9,401		 	22,700		 	58,892		 	97,751		 66%
			 สงขล�	(Songkhla)	 	7,708		 	45,705		 	40,594		 	54,388		 	53,959		 -1%
			 สุร�ษฎร์ธ�นี	(Surat	Thani)	 	77,137		 	96,982		 	68,184		 	135,843		 	46,597		 -66%
			 พังง�	(Phang	Nga)	 	8,856		 	5,400		 	-				 	-				 	17,668		 n.a.
			 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	440		 	25,129		 	11,070		 	4,237		 	16,614		 292%
			 ชุมพร	(Chumphon)	 	3,980		 	10,395		 	9,626		 	10,674		 	9,586		 -10%
			 ตรัง	(Trang)	 	-				 	6,386		 	2,943		 	911		 	4,140		 354%
			 ยะล�	(Yala)	 	-				 	-				 	-				 	1,102		 	3,444		 213%
			 สตูล	(Satun)	 	8,217		 	6,685		 	4,809		 	2,165		 	1,622		 -25%
			 พัทลุง	(Phatthalung)	 	-				 	6,132		 	5,409		 	4,472		 	244		 -95%
			 ปัตต�นี	(Pattani)	 	793		 	3,642		 	-				 	-				 	-				 n.a.
			 ระนอง	(Ranong)	 	20,442		 	843		 	2,150		 	-				 	-				 n.a.
 
รวมทั่วประเทศ (Nationwide)  1,701,526   2,599,941   1,032,512   1,237,284   1,267,497  2%

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)	 The	data	are	100%	completely	collected	by	National	Statistical	Office.	
4)		Showing	only	the	provinces	which	data	is	available.	 	 	
5)		R	means	revised.	 	 	
6)	 ∆YoY	refers	to	%	Change	which	compares	2013	with	2012.	 	
Sources:	1)	 National	Statistics	Office	
	 	 	 2)		Public	Works	Department	of	Bangkok	Metropolitan	Administration
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 โรงแรม	หม�ยถึง	สิ่งก่อสร�้งที่สร้�งขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคร�ว	เช่น	โรงแรม	
	 เกสต์เฮ�ส	์	เป็นต้น		 	
2)	 ก่อนวันที่	12	พฤษภ�คม	2548	ซึ่ง	พ.ร.บ.	โรงแรม	พ.ศ.	2547	จะมีผลบังคับใช	้
	 เซอร์วิสอพ�ร์ตเมนต์	ขออนุญ�ตก่อสร้�ง	เป็นประเภท	“อ�ค�รอยู่อ�ศัยรวม”	
	 จัดอยู่ในประเภท	“อ�ค�รที่อยู่อ�ศัย	(อ�ค�รสูง)”	แต่หลังวันที	่12	พฤษภ�คม	2548	
	 จัดอยู่ในประเภท	“อ�ค�รเพื่อก�รโรงแรม”	 	 	 	
3)		เป็นข้อมูลที่สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติจัดเก็บ	100%	 	 	
4)		แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	 	
5)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข	 	
6)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบปี	2556	กับปี	2555	 	
ที่มา : สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ,	สำ�นักก�รโยธ�	กทม.	
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม ทั่วประเทศ แสดงพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร) รายปี  
Hotel Building Construction Permits, Showing number Construction Area (Square Meter) - nationwide, By Year
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จํานวนสนามกอล์ฟที่เปิดให้บริการใหม่ ทั่วประเทศ รายปี
number of new Golf Courses opened - nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2552 2553R 2554 2555 2556   

 Region/Province 2009 2010R 2011 2012 2013 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)  -     1   -     -     -    n.a.

ปริมณฑล (Vicinities)  -     1   -     -     -    n.a.

	 ปทุมธ�น	ี(Pathum	Thani)	 	-				 	1		 	-				 	-				 	-				 n.a.

ภาคเหนือ (The North)  -     -     -     -     -    n.a.

ภาคกลาง (The Central)  -     1   1   -     1  n.a.

	 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 	-				 	1		 	-				 	-				 	-				 n.a.
	 ก�ญจนบุรี	(Kanchanaburi)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	1		 n.a.
	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	-				 	-				 	1		 	-				 	-				 n.a.

ภาคตะวันออก (The East)  -     -     -     1   -    n.a.

	 ระยอง	(Rayong)	 	-				 	-				 	-				 	1		 	-				 n.a.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)  1   2   -     -     -    n.a.

	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	-				 	1		 	-				 	-				 	-				 n.a.
	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	1		 	1		 	-				 	-				 	-				 n.a.

ภาคใต้ (The South)  -     -     -     -     -    n.a.

รวมทั่วประเทศ (Nationwide)  1   4   1   1   1  0%

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)		1	new	golf	course	in	2013	Krungpee	Goft	course,	Bo	Phloi,	Kanchanaburi. 
4)		Showing	only	the	provinces,	which	data	is	available.	 	 	
5)		R	means	revised.	
6)	 ∆YoY	refers	to	%	changed	which	compares	2013	with	2012.	 	
Sources:	Excise	Department,	Real	Estate	Information	Center
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 สน�มกอล์ฟ	หม�ยถึง	ที่ดินที่ได้รับก�รพัฒน�พื้นที่ให้เป็นล�นหญ้�	เนิน	หลุมทร�ย
	 บ่อนำ้�	หรือสิ่งกีดขว�งต่�งๆ	และต้องมีหลุมกอล์ฟ	เพื่อวัตถุประสงค์สำ�หรับ
	 กีฬ�กอล์ฟ	โดยปกติจะมีอ�ค�รส่วนกล�งในสน�มกอล์ฟเพื่อเป็นที่ตั้งสำ�นักง�น
	 บริห�รและให้บริก�รต�่งๆ	แก่ผู้ใช้บริก�ร	ทั้งนี	้สน�มกอล์ฟอ�จเป็นส่วนหนึ่ง
	 ของโครงก�รจัดสรร	ที่ดิน	บ้�นพักอ�ศัย	อ�ค�รชุด	โรงแรม	รีสอร์ต	หรือสิ่งปลูกสร้�ง
	 แบบอื่นๆ	ภ�ยในโครงก�รเดียวกัน	หรือไม่อยู่ในโครงก�รจัดสรรก็ได้
2)		ในก�รจัดเก็บข้อมูล	ไม่นับรวมสน�มไดร์ฟ	 	 	 	
3)		ปี	2556	มีจำ�นวน	1	สน�ม	ได้แก	่สน�มกอล์ฟกรังด์ปรีซ์	คลับ	ตั้งอยู่อำ�เภอบ่อพลอย	
	 จังหวัดก�ญจนบุรี	 	 	 	
4)	 แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล
5)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข	 	 	 	
6)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับป	ี2555	 	
ที่มา : กรมสรรพส�มิต,	ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์
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พื้นที่ (หน่วยเป็นไร่) ของสนามกอล์ฟที่เปิดให้บริการใหม่ ทั่วประเทศ รายปี
Area (in number of Rai) of new Golf Courses opened - nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2552 2553R 2554 2555 2556   

 Region/Province 2009 2010R 2011 2012 2013 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities)  -     360   -     -     -    n.a.

ปริมณฑล (Vicinities)  -     360   -     -     -    n.a.

	 ปทุมธ�นี	(Pathum	Thani)	 	-				 	360		 	-				 	-				 	-				 n.a.

ภาคเหนือ (The North)  -     -     -     -     -    n.a.

ภาคกลาง (The Central)  -     80   500   -     500  n.a.

	 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 	-				 	80		 	-				 	-				 	-				 n.a.
	 ก�ญจนบุร	ี(Kanchanaburi)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	500		 n.a.
	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	-				 	-				 	500		 	-				 	-				 n.a.
 
ภาคตะวันออก (The East)  -     -     -     1,500   -    n.a.

	 ชลบุร	ี(Chon	Buri)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
	 จันทบุรี	(Chanthaburi)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
	 ระยอง	(Rayong)	 	-				 	-				 	-				 	1,500		 	-				 n.a.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)  700   1,247   -     -     -    n.a.

	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	-				 	670		 	-				 	-				 	-				 n.a.
	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	700		 	577		 	-				 	-				 	-				 n.a.

ภาคใต้ (The South)  -     -     -     -     -    n.a.

รวมทั่วประเทศ (Nationwide)  700   1,687   500   1,500   500  -67%

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)		1	new	golf	course	in	2013	Krungpee	Goft	course,	Bo	Phloi,	Kanchanaburi. 
4)		Showing	only	the	provinces,	which	data	is	available.
5)		R	means	revised.	
6)	 ∆YoY	refers	to	%	changed	which	compares	2013	with	2012.	 	
Sources:	Excise	Department,	Real	Estate	Information	Center
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 สน�มกอล์ฟ	หม�ยถึง	ที่ดินที่ได้รับก�รพัฒน�พื้นที่ให้เป็นล�นหญ้�	เนิน	หลุมทร�ย
	 บ่อนำ้�	หรือสิ่งกีดขว�งต่�งๆ	และต้องมีหลุมกอล์ฟ	เพื่อวัตถุประสงค์สำ�หรับ
	 กีฬ�กอล์ฟ	โดยปกติจะมีอ�ค�รส่วนกล�งในสน�มกอล์ฟเพื่อเป็นที่ตั้งสำ�นักง�น
	 บริห�รและให้บริก�รต�่งๆ	แก่ผู้ใช้บริก�ร	ทั้งนี	้สน�มกอล์ฟอ�จเป็นส่วนหนึ่ง
	 ของโครงก�รจัดสรร	ที่ดิน	บ้�นพักอ�ศัย	อ�ค�รชุด	โรงแรม	รีสอร์ต	หรือสิ่งปลูกสร�้ง
	 แบบอื่นๆ	ภ�ยในโครงก�รเดียวกัน	หรือไม่อยู่ในโครงก�รจัดสรก็ได้
2)		ในก�รจัดเก็บข้อมูล	ไม่นับรวมสน�มไดร์ฟ	 	 	 	
3)		ปี	2556	มีจำ�นวน	1	สน�ม	ได้แก	่สน�มกอล์ฟกรังด์ปรีซ์	คลับ	ตั้งอยู่อำ�เภอบ่อพลอย	
	 จังหวัดก�ญจนบุรี	 	 	 	
4)	 แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	 	 	 	
5)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข	
6)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับป	ี2555	 	
ที่มา : กรมสรรพส�มิต,	ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์



120Annual Report 2013
Real Estate Information Center

 ปีที่เปิดบริการ จํานวนสนาม  พื้นที่สนามกอล์ฟ (ไร่)   พื้นที่เฉลี่ยต่อสนาม (ไร่) 

	 2552	(2009)	 246	 87,607	 356
	 2553	(2010)R	 250	 89,294	 357
	 2554	(2011)R	 251	 89,794	 358
	 2555	(2012)R	 252	 91,294	 362
	 2556	(2013)R	 253	 91,794	 363
	 ∆YoY	 0.4%	 0.5%	

จํานวนและพื้นที่สนามกอล์ฟเปิดให้บริการสะสม ทั่วประเทศ ณ ปี 2556
Golf Courses and Course Areas Available for Services - nationwide, Cumulative as of 2013

Remarks: 
1)		R	means	revised.	
2)	 ∆YoY	refers	to	%	changed	which	comparing	2013	with	2012.
Source:	Excise	Department
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ : 
1)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข
2)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี2555	
ที่มา : กรมสรรพส�มิต
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

จํานวนและพื้นที่สนามกอล์ฟเปิดให้บริการสะสม ทั่วประเทศ ณ ปี 2556
Golf Courses and Course Areas Available for Services - nationwide, Cumulative as of  2013
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ท่ีมา : กรมสรรพส�มิต
รวบรวมและประมวลผลโดย : 
ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

R	means	revised.	
Source: Excise	Department
Compiled by: 
Real	Estate	Information	Center
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รายได้จากการจัดเก็บภาษีสนามกอล์ฟ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี 
Excise tax Collected from Golf Courses Showing Value in Million Baht - nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities) 204.582   194.829   224.798   219.820   260.166  18%
 
	 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 	67.179		 	63.588		 	63.119		 	65.887		 	70.299		 7%
 
ปริมณฑล (Vicinities)  137.403   131.241   161.679   153.933   189.867  23%
 
	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	64.313		 	61.752		 	69.980		 	73.930		 	75.955		 3%
	 ปทุมธ�นี	(Pathum	Thani)	 	50.333		 	50.133		 	68.262		 	57.403		 	89.159		 55%
	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	16.740		 	14.567		 	17.940		 	16.588		 	19.218		 16%
	 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	4.734		 	3.686		 	4.434		 	4.634		 	4.364		 -6%
	 นนทบุรี	(Nonthaburi)	 	1.283		 	1.103		 	1.063		 	1.378		 	1.171		 -15%
 
ภาคเหนือ (The North)  23.301   22.212   25.652   28.560   30.433  7%
 
	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	13.425		 	12.661		 	15.652		 	17.812		 	19.294		 8%
	 เชียงร�ย	(Chiang	Rai)	 	2.903		 	3.288		 	4.511		 	5.043		 	4.029		 -20%
	 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	4.209		 	3.687		 	2.980		 	3.318		 	4.810		 45%
	 ลำ�ป�ง	(Lampang)	 	0.790		 	0.609		 	0.669		 	0.624		 	0.431		 -31%
	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	0.645		 	0.663		 	0.552		 	0.566		 	0.604		 7%
	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	0.328		 	0.350		 	0.344		 	0.307		 	0.393		 28%
	 ต�ก	(Tak)	 	0.284		 	0.232		 	0.209		 	0.196		 	0.178		 -9%
	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	0.214		 	0.184		 	0.186		 	0.175		 	0.173		 -1%
	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	0.187		 	0.211		 	0.207		 	0.189		 	0.185		 -2%
	 อุทัยธ�นี	(Uthai	Thani)	 	0.057		 	0.048		 	0.096		 	0.093		 	-				 n.a.
	 พิจิตร	(Phichit)	 	0.084		 	0.091		 	0.095		 	0.108		 	0.101		 -6%
	 น่�น	(Nan)	 	0.077		 	0.082		 	0.038		 	-				 	0.117		 n.a.
	 พะเย�	(Phayao)	 	0.050		 	0.051		 	0.060		 	0.063		 	0.055		 -13%
	 กำ�แพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	0.036		 	0.043		 	0.041		 	0.050		 	0.047		 -6%
	 แพร	่(Phrae)	 	0.012		 	0.012		 	0.012		 	0.016		 	0.016		 0%
 
ภาคกลาง (The Central)  83.712   72.003   78.564   87.386   96.787  11%
 
	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	24.214		 	22.676		 	22.367		 	26.928		 	30.346		 13%
	 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	15.094		 	13.643		 	15.982		 	19.385		 	15.595		 -20%
	 เพชรบุรี	(Phetchaburi)	 	12.508		 	10.101		 	11.275		 	12.519		 	12.417		 -1%
	 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 	15.899		 	11.726		 	14.929		 	12.855		 	22.056		 72%
	 นครน�ยก	(Nakhon	Nayok)	 	6.683		 	5.692		 	5.382		 	6.256		 	6.536		 4%
	 ก�ญจนบุรี	(Kanchanaburi)	 	2.814		 	2.177		 	2.668		 	2.921		 	2.683		 -8%
	 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	2.937		 	2.349		 	2.223		 	2.592		 	2.826		 9%
	 สระบุร	ี(Saraburi)	 	1.225		 	1.131		 	1.767		 	1.623		 	1.328		 -18%
	 ปร�จีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	1.322		 	1.520		 	0.933		 	1.201		 	1.793		 49%
	 ลพบุร	ี(Lop	Buri)	 	0.963		 	0.906		 	0.947		 	1.024		 	1.126		 10%
	 ชัยน�ท	(Chai	Nat)	 	0.024		 	0.041		 	0.044		 	0.035		 	0.050		 43%
	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	0.029		 	0.041		 	0.047		 	0.047		 	0.031		 -34%
 
ภาคตะวันออก (The East)  79.421   82.796   92.705   97.313   97.984  1%
 
	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	68.663		 	73.885		 	83.652		 	87.634		 	87.179		 -1%
	 ระยอง	(Rayong)	 	8.252		 	7.752		 	7.909		 	8.575		 	9.526		 11%
	 จันทบุร	ี(Chanthaburi)	 	2.506		 	1.159		 	1.144		 	1.104		 	1.279		 16%
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)  9.890   11.360   13.719   15.542   17.056  10%
 
	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	5.259		 	4.932		 	7.363		 	9.227		 	10.275		 11%
	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	1.902		 	3.701		 	3.453		 	3.468		 	3.788		 9%
	 หนองค�ย	(Nong	Khai)	 	1.055		 	0.965		 	1.085		 	0.860		 	0.973		 13%
	 อุบลร�ชธ�นี	(Ubon	Ratchathani)	 	0.367		 	0.371		 	0.317		 	0.307		 	0.320		 4%
	 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 	0.340		 	0.325		 	0.361		 	0.375		 	0.408		 9%
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 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013 
YoY

	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	0.321		 	0.356		 	0.314		 	0.346		 	0.328		 -5%
	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	0.148		 	0.154		 	0.147		 	0.145		 	0.148		 2%
	 สุรินทร	์(Surin)	 	0.122		 	0.132		 	0.200		 	0.205		 	0.183		 -11%
	 เลย	(Loei)	 	0.084		 	0.101		 	0.076		 	0.150		 	0.115		 -23%
	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	0.066		 	0.072		 	0.108		 	0.112		 	0.130		 16%
	 มุกด�ห�ร	(Mukdahan)	 	0.042		 	0.043		 	0.045		 	0.048		 	0.036		 -25%
	 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 	0.043		 	0.047		 	0.068		 	0.063		 	0.053		 -16%
	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	0.043		 	0.046		 	0.034		 	0.026		 	0.059		 127%
	 ยโสธร	(Yasothon)	 	0.034		 	0.042		 	0.041		 	0.042		 	0.075		 79%
	 อำ�น�จเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	0.036		 	0.038		 	0.082		 	0.091		 	0.029		 -68%
	 ก�ฬสินธุ์	(Kalasin)	 	0.023		 	0.025		 	0.017		 	0.069		 	0.130		 88%
	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	0.005		 	0.010		 	0.008		 	0.008		 	0.006		 -25%
  
ภาคใต้ (The South)  39.403   39.984   47.648   47.381   43.912  -7%
 
	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	31.350		 	32.583		 	40.468		 	39.475		 	35.696		 -10%
	 สุร�ษฎร์ธ�นี	(Surat	Thani)	 	5.159		 	4.664		 	4.345		 	5.022		 	5.182		 3%
	 สงขล�	(Songkhla)	 	1.618		 	1.684		 	1.684		 	1.732		 	1.967		 14%
	 พังง�	(Phang	Nga)	 	0.416		 	0.302		 	0.508		 	0.461		 	0.310		 -33%
	 กระบี่	(Krabi)	 	0.520		 	0.464		 	0.305		 	0.327		 	0.451		 38%
	 ชุมพร	(Chumphon)	 	0.121		 	0.096		 	0.112		 	0.120		 	0.077		 -36%
	 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	0.095		 	0.077		 	0.099		 	0.101		 	0.099		 -2%
	 ตรัง	(Trang)	 	0.046		 	0.045		 	0.048		 	0.060		 	0.064		 7%
	 นร�ธิว�ส	(Narathiwat)	 	0.028		 	0.023		 	0.036		 	0.046		 	0.014		 -70%
	 ระนอง	(Ranong)	 	0.026		 	0.026		 	0.017		 	0.009		 	0.039		 333%
	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	0.024		 	0.020		 	0.026		 	0.028		 	0.013		 -54%
 
รวมทั่วประเทศ (Nationwide)  440.309   423.184   483.086   496.002   546.338  10%
 
∆YoY	 	 -10%	 -4%	 14%	 3%	 10%	

Remarks:          
1)	 Excise	Tax	Collected	from	Golf	Courses	covers	green	fees,	membership	
	 fees,	packages	and	others	(excluding	income	from	driving	ranges).
2)		Showing	only	the	provinces,	which	data	is	available.	 	 	
3)	 ∆YoY	refers	to	%	change	which	compares	2013	with	2012.	 	
Source:	Excise	Department
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 ร�ยได้จ�กก�รจัดเก็บภ�ษีสน�มกอล์ฟ	หม�ยถึง	ค�่กรีนฟ	ีค่�สม�ชิก	
	 แพ็กเกจ	และอื่นๆ	ไม่นับรวมสน�มไดร์ฟกอล์ฟ	 	 	
2)	 แสดงเฉพ�ะจังหวัดที่มีข้อมูล	 	 	 	
3)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	 	
ที่มา : กรมสรรพส�มิต
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

รายได้จากการจัดเก็บภาษีสนามกอล์ฟ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี 
Excise tax Collected from Golf Courses Showing Value in Million Baht - nationwide, By Year
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Compiled by: Real	Estate	Information	Center
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ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงจํานวนราย รายปี  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงจํานวนราย รายปี  
Land and Property transaction Fees, Showing number of transactions - nationwide, By YearLand and Property transaction Fees, Showing number of transactions - nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555RR 2556 2556RR      

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 Region/Province 2009 2010 2011 2012RR 2013 2013RR 
YoYYoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities) 243,594  280,134  238,809  253,686  269,382  6%กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities) 243,594  280,134  238,809  253,686  269,382  6%
  
	 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 129,044		 149,458		 122,631		 132,407		 139,387		 5%
  
ปริมณฑล (Vicinities) 114,550  130,676  116,178  121,279  129,995  7%ปริมณฑล (Vicinities) 114,550  130,676  116,178  121,279  129,995  7%
  
	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 15,126		 16,465		 16,350		 18,210		 19,324		 6%
	 นนทบุรี	(Nonthaburi)	 35,258		 39,910		 34,900		 34,064		 34,888		 2%
	 ปทุมธ�นี	(Pathum	Thani)	 31,156		 35,551		 29,848		 29,953		 32,731		 9%
	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 23,252		 27,141		 24,748		 28,081		 31,264		 11%
	 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 9,758		 11,609		 10,332		 10,971		 11,788		 7%
  
ภาคเหนือ (The North) 149,966  162,930  164,476  177,390  176,412  -1%ภาคเหนือ (The North) 149,966  162,930  164,476  177,390  176,412  -1%
  
	 กำ�แพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 5,643		 5,966		 6,001		 6,504		 5,875		 -10%
	 เชียงร�ย	(Chiang	Rai)	 17,498		 21,996		 23,911		 24,811		 22,051		 -11%
	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 32,653		 36,980		 36,569		 43,024		 43,213		 0.4%
	 ต�ก	(Tak)	 3,818		 4,437		 4,185		 4,639		 5,323		 15%
	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 13,451		 13,480		 11,169		 14,121		 13,275		 -6%
	 น่�น	(Nan)	 3,016		 3,632		 3,654		 3,805		 3,892		 2%
	 พะเย�	(Phayao)	 6,770		 7,356		 7,289		 7,355		 7,380		 0.3%
	 พิจิตร	(Phichit)	 6,450		 6,619		 5,846		 6,276		 6,842		 9%
	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 14,896		 13,143		 12,833		 13,755		 15,053		 9%
	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 10,609		 12,494		 13,723		 12,726		 12,481		 -2%
	 แพร่	(Phrae)	 5,075		 5,356		 6,272		 6,050		 5,935		 -2%
	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 867		 968		 928		 803		 777		 -3%
	 ลำ�ป�ง	(Lumpang)	 10,969		 11,173		 12,127		 12,305		 11,702		 -5%
	 ลำ�พูน	(Lamphun)	 5,822		 6,401		 7,959		 7,800		 8,131		 4%
	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 5,149		 5,233		 4,831		 5,269		 6,076		 15%
	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 4,028		 4,520		 4,240		 4,770		 5,230		 10%
	 อุทัยธ�นี	(Uthai	Thani)	 3,252		 3,176		 2,939		 3,377		 3,176		 -6%
  
ภาคกลาง (The Central) 121,189  131,036  122,195  141,144  150,609  7%ภาคกลาง (The Central) 121,189  131,036  122,195  141,144  150,609  7%
  
	 ก�ญจนบุรี	(Kanchanaburi)	 10,452		 12,354		 11,091		 11,238		 11,998		 7%
	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 8,856		 10,091		 9,721		 11,325		 12,003		 6%
	 ชัยน�ท	(Chai	Nat)	 4,770		 4,929		 5,007		 5,146		 4,977		 -3%
	 นครน�ยก	(Nakhon	Nayok)	 3,809		 5,330		 4,338		 5,232		 4,548		 -13%
	 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 13,628		 13,210		 12,171		 12,821		 15,108		 18%
	 ปร�จีนบุร	ี(Prachin	Buri)	 5,129		 6,607		 6,381		 8,724		 9,906		 14%
	 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 11,957		 12,473		 11,765		 12,381		 14,272		 15%
	 เพชรบุรี	(Phetchaburi)	 10,201		 10,674		 9,594		 10,601		 10,946		 3%
	 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 10,296		 10,404		 11,799		 13,225		 14,911		 13%
	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 10,266		 11,933		 9,812		 11,151		 10,892		 -2%
	 สมุทรสงคร�ม	(Samut	Songkram)	 2,153		 2,226		 2,177		 3,024		 2,593		 -14%
	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 2,755		 2,955		 2,989		 5,973		 6,495		 9%
	 สระบุรี	(Saraburi)	 9,876		 10,646		 9,875		 13,202		 13,060		 -1%
	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 2,474		 2,303		 1,842		 2,062		 2,365		 15%
	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 11,295		 11,294		 10,812		 11,973		 13,019		 9%
	 อ่�งทอง	(Ang	Thong)	 3,272		 3,607		 2,821		 3,066		 3,516		 15%
  
ภาคตะวันออก (The East) 68,670  74,373  72,749  86,106  97,007  13%ภาคตะวันออก (The East) 68,670  74,373  72,749  86,106  97,007  13%
  
	 จันทบุรี	(Chanthaburi)	 7,245		 8,077		 8,489		 8,364		 7,356		 -12%
	 ชลบุรี	(Chon	Buri	)	 43,090		 45,616		 43,620		 54,118		 62,401		 15%
	 ตร�ด	(Trat)	 2,485		 3,031		 2,678		 2,553		 3,044		 19%
	 ระยอง	(Rayong)	 15,850		 17,649		 17,962		 21,071		 24,206		 15%
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 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555R 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012R 2013R 
YoY

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) 209,448  226,651  232,089  263,905  254,802  -3%
 
	 ก�ฬสินธุ์	(Kalasin)	 8,798		 8,627		 10,049		 9,969		 11,132		 12%
	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 27,621		 30,778		 33,824		 35,887		 31,480		 -12%
	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 10,158		 10,951		 10,756		 11,739		 12,207		 4%
	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 6,637		 6,462		 7,783		 7,501		 7,347		 -2%
	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 34,539		 38,437		 35,147		 44,134		 40,407		 -8%
	 บึงก�ฬ	(Bueng	Kan)	 	-				 	-				 2,113		 2,485		 2,597		 5%
	 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 11,060		 11,346		 12,042		 12,290		 11,769		 -4%
	 มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 11,144		 11,718		 11,496		 13,237		 13,714		 4%
	 มุกด�ห�ร	(Mukdahan)	 2,738		 3,072		 3,046		 3,318		 4,162		 25%
	 ยโสธร	(Yasothon)	 4,887		 4,734		 6,001		 6,910		 5,608		 -19%
	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 12,102		 12,760		 12,855		 14,492		 15,030		 4%
	 เลย	(Loei)	 4,662		 5,888		 6,233		 8,830		 7,106		 -20%
	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 7,688		 7,896		 7,611		 8,559		 9,328		 9%
	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 10,184		 11,816		 10,904		 13,231		 14,314		 8%
	 สุรินทร	์(Surin)	 8,807		 10,049		 9,480		 10,867		 11,147		 3%
	 หนองค�ย	(Nong	Khai)	 6,771		 7,855		 6,007		 7,430		 6,166		 -17%
	 หนองบัวลำ�ภ	ู(Nong	Bua	Lam	Phu)	 3,415		 3,543		 3,504		 5,193		 4,482		 -14%
	 อำ�น�จเจริญ	(Amnat	Charoen)	 3,428		 3,540		 3,561		 4,693		 4,045		 -14%
	 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 17,795		 18,806		 19,791		 22,834		 22,151		 -3%
	 อุบลร�ชธ�นี	(Ubon	Ratchathani)	 17,014		 18,373		 19,886		 20,306		 20,610		 1%
 
ภาคใต้ (The South) 128,038  131,657  135,780  153,498  160,519  5%
 
	 กระบี่	(Krabi)	 7,684		 7,382		 6,607		 7,418		 8,254		 11%
	 ชุมพร	(Chumphon)	 7,532		 8,094		 7,354		 8,458		 8,218		 -3%
	 ตรัง	(Trang)	 8,171		 7,428		 7,973		 9,671		 11,657		 21%
	 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 18,507		 19,919		 19,848		 21,683		 21,691		 0.04%
	 นร�ธิว�ส	(Narathiwat)	 5,840		 5,331		 6,512		 6,842		 6,236		 -9%
	 ปัตต�นี	(Pattani)	 4,149		 4,438		 5,692		 6,459		 6,740		 4%
	 พังง�	(Phang	Nga)	 3,566		 3,596		 3,932		 3,732		 3,504		 -6%
	 พัทลุง	(Phatthalung)	 5,529		 6,150		 6,720		 7,041		 7,763		 10%
	 ภูเก็ต	(Phuket)	 12,509		 12,360		 10,680		 11,365		 11,986		 5%
	 ยะล�	(Yala)	 4,056		 4,596		 5,731		 6,966		 6,068		 -13%
	 ระนอง	(Ranong)	 1,881		 1,308		 1,294		 1,419		 1,642		 16%
	 สงขล�	(Songkhla)	 27,162		 30,097		 33,932		 38,486		 40,614		 6%
	 สตูล	(Satun)	 3,766		 3,732		 4,442		 5,704		 5,312		 -7%
	 สุร�ษฎร์ธ�น	ี(Surat	Thani)	 17,686		 17,226		 15,063		 18,254		 20,834		 14%
 
รวมทั่วประเทศ (Nationwide) 920,905  1,006,781  966,098  1,075,729  1,108,731  3%

Remarks:          
1)	 Fees	are	paid	for	land	and	real	property	transactions	in	accordance	
	 with	Ministry	of	Interior’s	regulations,	excluding	mortgages.	 	
2)	 ∆YoY	refers	to	%	change	YTD	comparing	2013	with	2012.	 	
3)		R	means	revised.
Source:	Department	of	Lands	 	 	 	
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 ค่�ธรรมเนียม	หม�ยถึง	ค�่ธรรมเนียมที่ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
	 จะต้องชำ�ระต�มกฎกระทรวงมห�ดไทย	ได้แก	่ค�่ธรรมเนียมก�รจดทะเบียนข�ย	
	 ข�ยฝ�ก	แลกเปลี่ยน	และให้ไม่รวมจำ�นอง			 	 	
2)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	 	
3)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข
ที่มา : กรมที่ดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงจํานวนราย รายปี  
Land and Property Transaction Fees, Showing Number of Transactions - Nationwide, By Year
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ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าบาท รายปี  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าบาท รายปี  
Land and Property transaction Fees, Showing Value in Baht - nationwide, By YearLand and Property transaction Fees, Showing Value in Baht - nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555RR 2556 2556RR      

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 Region/Province 2009 2010 2011 2012RR 2013 2013RR 
YoYYoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities) 2,579,651,292  5,579,638,825  7,995,905,746  9,194,225,036  10,948,220,784  19%กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities) 2,579,651,292  5,579,638,825  7,995,905,746  9,194,225,036  10,948,220,784  19%
  
	 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 1,419,134,458		 3,323,587,517		 4,990,458,712		 5,741,714,173		 6,670,496,712		 16%
  
ปริมณฑล (Vicinities) 1,160,516,834  2,256,051,308  3,005,447,034  3,452,510,863  4,277,724,072  24%ปริมณฑล (Vicinities) 1,160,516,834  2,256,051,308  3,005,447,034  3,452,510,863  4,277,724,072  24%
  
	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 180,268,966		 236,587,198		 292,742,811		 320,148,980		 404,948,912		 26%
	 นนทบุรี	(Nonthaburi)	 278,384,140		 665,547,725		 958,573,843		 993,735,483		 1,226,004,819		 23%
	 ปทุมธ�นี	(Pathum	Thani)	 305,706,734		 609,712,743		 724,532,435		 748,831,637		 1,003,341,529		 34%
	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 274,653,913		 528,579,055		 750,961,184		 1,075,456,864		 1,281,492,871		 19%
	 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 121,503,081		 215,624,587		 278,636,761		 314,337,899		 361,935,941		 15%
  
ภาคเหนือ (The North) 788,517,792  1,100,583,852  1,424,735,551  1,684,295,050  1,819,184,445  8%ภาคเหนือ (The North) 788,517,792  1,100,583,852  1,424,735,551  1,684,295,050  1,819,184,445  8%
  
	 กำ�แพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 43,956,930		 40,771,520		 35,520,768		 37,940,378		 35,528,312		 -6%
	 เชียงร�ย	(Chiang	Rai)	 116,415,878		 180,492,515		 225,335,635		 238,368,402		 221,367,659		 -7%
	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 249,656,607		 387,152,678		 542,921,690		 708,508,227		 803,323,113		 13%
	 ต�ก	(Tak)	 19,302,422		 23,919,068		 27,948,087		 34,865,481		 40,611,956		 16%
	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 61,815,906		 67,605,651		 80,329,786		 94,069,514		 91,390,355		 -3%
	 น่�น	(Nan)	 11,130,295		 16,618,932		 23,729,527		 22,549,432		 21,828,005		 -3%
	 พะเย�	(Phayao)	 22,914,766		 28,788,318		 36,286,525		 38,582,299		 42,017,537		 9%
	 พิจิตร	(Phichit)	 21,270,094		 22,956,364		 27,621,657		 35,501,790		 38,160,699		 7%
	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 54,698,036		 73,356,957		 98,922,903		 109,197,789		 125,096,824		 15%
	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 52,248,309		 77,290,351		 85,818,509		 88,219,654		 89,003,013		 1%
	 แพร่	(Phrae)	 17,449,691		 24,242,015		 30,492,325		 32,039,647		 36,931,246		 15%
	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 5,038,706		 5,323,769		 5,289,135		 5,478,983		 7,059,988		 29%
	 ลำ�ป�ง	(Lumpang)	 32,017,415		 46,044,603		 74,351,374		 86,060,821		 102,205,525		 19%
	 ลำ�พูน	(Lamphun)	 30,026,112		 43,311,381		 63,512,883		 70,851,640		 77,864,733		 10%
	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 20,810,462		 23,745,330		 24,169,127		 30,154,857		 36,209,251		 20%
	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 14,254,251		 21,345,072		 23,233,383		 31,586,886		 30,051,111		 -5%
	 อุทัยธ�นี	(Uthai	Thani)	 15,511,912		 17,619,328		 19,252,237		 20,319,250		 20,535,118		 1%
  
ภาคกลาง (The Central) 911,509,053  1,310,611,419  1,475,523,938  1,819,955,598  1,981,766,645  9%ภาคกลาง (The Central) 911,509,053  1,310,611,419  1,475,523,938  1,819,955,598  1,981,766,645  9%
  
	 ก�ญจนบุรี	(Kanchanaburi)	 53,984,528		 69,089,953		 77,341,972		 85,254,898		 84,598,354		 -1%
	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 102,350,153		 201,147,387		 197,045,376		 271,885,502		 265,421,358		 -2%
	 ชัยน�ท	(Chai	Nat)	 36,763,040		 32,692,399		 29,313,219		 41,840,983		 32,810,471		 -22%
	 นครน�ยก	(Nakhon	Nayok)	 37,170,906		 39,009,568		 47,964,508		 59,412,054		 65,463,518		 10%
	 ประจวบคีรีขันธ์	(Prachuap	Khiri	Khan)	 107,380,992		 170,396,136		 218,002,459		 263,824,500		 312,420,536		 18%
	 ปร�จีนบุร	ี(Prachin	Buri)	 62,797,676		 104,102,802		 99,190,685		 122,388,308		 162,347,855		 33%
	 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 107,481,337		 161,045,168		 191,182,642		 228,217,077		 266,004,216		 17%
	 เพชรบุรี	(Phetchaburi)	 81,029,356		 97,258,620		 125,762,787		 130,622,448		 143,876,825		 10%
	 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 67,571,631		 100,041,849		 134,763,429		 142,763,087		 149,666,194		 5%
	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 50,912,686		 73,170,476		 66,118,111		 80,380,972		 82,282,121		 2%
	 สมุทรสงคร�ม	(Samut	Songkhram)	 22,047,999		 21,516,050		 26,437,868		 39,164,386		 40,188,691		 3%
	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 14,265,192		 17,496,950		 20,759,167		 40,676,130		 47,306,891		 16%
	 สระบุรี	(Saraburi)	 68,903,629		 105,459,251		 128,159,877		 172,510,670		 163,841,781		 -5%
	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 11,403,313		 13,019,561		 12,461,975		 15,563,510		 20,217,778		 30%
	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 70,179,275		 82,439,760		 83,246,640		 101,696,671		 112,822,312		 11%
	 อ่�งทอง	(Ang	Thong)	 17,267,340		 22,725,489		 17,773,223		 23,754,402		 32,497,744		 37%
  
ภาคตะวันออก (The East) 433,647,219  822,057,925  1,266,253,485  1,652,857,834  2,090,883,013  27%ภาคตะวันออก (The East) 433,647,219  822,057,925  1,266,253,485  1,652,857,834  2,090,883,013  27%
  
	 จันทบุรี	(Chanthaburi)	 52,624,819		 54,424,309		 68,213,561		 70,987,580		 75,222,354		 6%
	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 258,002,212		 539,574,764		 871,133,932		 1,175,927,735		 1,506,174,770		 28%
	 ตร�ด	(Trat)	 18,490,904		 27,020,648		 26,424,719		 32,874,835		 35,179,385		 7%
	 ระยอง	(Rayong)	 104,529,284		 201,038,204		 300,481,273		 373,067,684		 474,306,504		 27%
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) 920,450,508  1,182,831,950  1,398,888,130  1,755,060,161  1,697,875,744  -3%
 
	 ก�ฬสินธุ์	(Kalasin)	 44,744,891		 34,292,078		 43,837,168		 43,173,345		 47,704,930		 10%
	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 107,305,860		 150,957,322		 190,623,684		 243,360,103		 228,814,043		 -6%
	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 37,065,427		 43,060,591		 50,301,138		 56,998,194		 63,485,871		 11%
	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 33,021,846		 27,466,940		 38,141,856		 41,098,139		 37,981,620		 -8%
	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 198,183,674		 291,059,274		 310,351,693		 428,867,637		 372,755,218		 -13%
	 บึงก�ฬ	(Bueng	Kan)	 	-				 	-				 12,747,435		 16,086,887		 17,318,920		 8%
	 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 37,960,426		 47,267,716		 56,724,852		 67,611,336		 77,299,759		 14%
	 มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 41,769,302		 52,282,986		 63,364,926		 84,976,028		 89,524,253		 5%
	 มุกด�ห�ร	(Mukdahan)	 13,538,046		 11,772,156		 17,655,049		 23,167,029		 16,997,752		 -27%
	 ยโสธร	(Yasothon)	 19,740,413		 21,445,228		 25,244,736		 27,476,942		 24,312,585		 -12%
	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 38,983,212		 49,664,861		 60,613,404		 69,031,377		 72,697,661		 5%
	 เลย	(Loei)	 18,556,114		 24,614,021		 32,581,395		 34,177,498		 31,584,495		 -8%
	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 28,274,988		 34,177,691		 35,328,727		 44,531,713		 43,805,709		 -2%
	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 34,292,278		 49,472,950		 52,853,826		 66,230,842		 64,962,039		 -2%
	 สุรินทร	์(Surin)	 27,722,453		 41,713,830		 45,236,317		 54,741,446		 60,013,881		 10%
	 หนองค�ย	(Nong	Khai)	 36,048,199		 60,232,821		 50,503,276		 56,559,005		 53,431,202		 -6%
	 หนองบัวลำ�ภ	ู(Nong	Bua	Lam	Phu)	 18,694,694		 23,356,425		 23,008,000		 30,386,894		 27,954,543		 -8%
	 อำ�น�จเจริญ	(Amnat	Charoen)	 13,854,678		 16,096,846		 16,976,147		 22,784,457		 24,424,147		 7%
	 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 97,938,771		 102,446,336		 139,277,241		 191,441,792		 194,107,761		 1%
	 อุบลร�ชธ�นี	(Ubon	Ratchathani)	 72,755,236		 101,451,878		 133,517,260		 152,359,497		 148,699,355		 -2%
 
ภาคใต้ (The South) 565,059,877  828,092,348  1,144,006,587  1,260,279,222  1,447,163,052  15%
 
	 กระบี่	(Krabi)	 37,658,621		 40,586,743		 49,486,558		 62,036,367		 71,607,657		 15%
	 ชุมพร	(Chumphon)	 34,199,103		 29,389,458		 36,970,216		 41,754,980		 50,542,582		 21%
	 ตรัง	(Trang)	 37,735,410		 44,683,744		 50,514,981		 64,748,871		 71,049,430		 10%
	 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 70,200,791		 104,162,981		 127,314,291		 145,926,973		 168,488,107		 15%
	 นร�ธิว�ส	(Narathiwat)	 2,692,601		 384,709		 350,968		 358,555		 5,315,774		 1,383%
	 ปัตต�นี	(Pattani)	 3,158,956		 208,393		 265,236		 256,348		 3,654,312		 1,326%
	 พังง�	(Phang	Nga)	 22,118,593		 31,959,789		 27,437,394		 41,914,533		 43,249,899		 3%
	 พัทลุง	(Phatthalung)	 22,436,928		 25,765,332		 39,281,373		 39,498,627		 44,860,298		 14%
	 ภูเก็ต	(Phuket)	 118,012,074		 219,349,619		 345,527,160		 368,214,305		 422,101,212		 15%
	 ยะล�	(Yala)	 1,411,996		 247,303		 370,215		 367,898		 7,373,101		 1,904%
	 ระนอง	(Ranong)	 7,787,990		 12,208,145		 12,424,350		 15,959,138		 17,627,169		 10%
	 สงขล�	(Songkhla)	 84,289,066		 133,811,524		 239,685,085		 256,193,594		 289,861,813		 13%
	 สตูล	(Satun)	 222,637		 357,452		 568,558		 274,335		 3,784,667		 1,280%
	 สุร�ษฎร์ธ�น	ี(Surat	Thani)	 123,135,111		 184,977,156		 213,810,202		 222,774,698		 247,647,031		 11%
 
รวมทั่วประเทศ (Nationwide) 6,198,835,741  10,823,816,319  14,705,313,437  17,366,672,901  19,985,093,683  15%

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555R 2556R   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012R 2013R 
YoY

Remarks:          
1)	 Fees	are	paid	for	land	and	real	property	transactions	in	accordance	
	 with	Ministry	of	Interior’s	regulations,	excluding	mortgages.	 	
2)		R	means	revised.
3)	 ∆YoY	refers	to	%	changed	which	comparing	2013	with	2012.	 	
Source:	Department	of	Lands	 	 	 	
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 ค่�ธรรมเนียม	หม�ยถึง	ค�่ธรรมเนียมที่ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
	 จะต้องชำ�ระต�มกฎกระทรวงมห�ดไทย	ได้แก	่ค�่ธรรมเนียมก�รจดทะเบียนข�ย	
	 ข�ยฝ�ก	แลกเปลี่ยน	และให้ไม่รวมจำ�นอง			 	 	
2)		R	(revised)	หม�ยถึง	ตัวเลขแก้ไข
3)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	
ที่มา : กรมที่ดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าบาท รายปี  
Land and Property Transaction Fees, Showing Value in Baht - Nationwide, By Year
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Remarks:          
1)	 Base	Year	is	2005	of	which	Index	=	100.	
2)		∆YoY	refers	to	%	change	which	comparing	2013	with	2012.	 	
Source:	Trade	Economic	Index	Division,	Department	of	Business	Economics
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 ใช้ปี	2548	เป็นปีฐ�น	ซึ่งดัชนี	=	100	
2)	 ∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	
ที่มา : สำ�นักดัชนีเศรษฐกิจก�รค้�	กรมเศรษฐกิจก�รพ�ณิชย์	
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง รายปี
Construction Materials Wholesale Price Index, By Year

ดัชนี
Index

YoY

2556
2013รายการ

Item
ดัชนี

Index
YoY

ดัชนี
Index

YoY
ดัชนี

Index
YoY

ดัชนี
Index

YoY

สัดส่วน
นํ้าหนัก
ปีฐาน

2555
2012

2554
2011

2553
2010

2552
2009

ดัชนีรวมวัสดุก่อสร�้ง
Construction	Materials	Index	 	 	 100.00	 110.8	 -13.1%	 113.3	 2.3%	 120.4	 6.3%	 124.7	 3.5%	 125.8	 0.9%

ไม้และผลิตภัณฑ์จ�กไม้
Lumber	and	Wood	Products	 	 	 5.46	 112.8	 -5.0%	 135.8	 20.3%	 139.8	 3.0%	 143.0	 2.3%	 150.9	 5.5%

ซีเมนต์
Cement	 	 	 13.09	 103.8	 -9.1%	 104.2	 0.4%	 115.1	 10.5%	 113.1	 -1.8%	 120.8	 6.8%

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
Concrete	Products	 	 	 15.14	 103.6	 -5.6%	 102.5	 -1.0%	 106.9	 4.3%	 124.0	 15.9%	 130.2	 5.0%

เหล็กและผลิตภัณฑ์จ�กเหล็ก
Iron	and	Iron	Products	 	 	 26.27		 110.7	 -26.4%	 110.9	 0.2%	 123.7	 11.5%	 122.2	 -1.2%	 116.3	 -4.8%

กระเบื้องและวัสดุประกอบ
Tiles	and	Tiling	Materials	 	 	 4.80	 111.7	 2.4%	 110.6	 -1.0%	 109.4	 -1.1%	 111.5	 1.9%	 111.6	 0.1%

วัสดุฉ�บผิวอย�่งหย�บ
Plaster	Materials	 	 	 1.78	 113.2	 7.0%	 113.8	 0.5%	 116.6	 2.5%	 119.5	 2.5%	 121.2	 1.4%

เครื่องสุขภัณฑ์
Sanitary	Ware	 	 	 1.46	 148.9	 13.0%	 144.5	 -3.0%	 149.9	 3.8%	 152.3	 1.6%	 156.0	 2.5%

อุปกรณ์ไฟฟ้�และประป�
Electrical	&	Plumbing	Equipment	 	 	 9.15	 108.2	 -5.7%	 110.4	 2.0%	 113.6	 2.9%	 114.9	 1.1%	 112.8	 -1.8%

วัสดุก่อสร�้งอื่นๆ
Other	Construction	Materials	 	 	 22.85	 119.2	 0.8%	 122.8	 3.0%	 129.8	 5.7%	 142.0	 9.4%	 145.6	 2.5%

ดัชนีรวมราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง ปี 2556
Construction Materials Wholesale Price Index, By Year

ดัชนีรวมวัสดุก่อสร�้ง	

ไม้และผลิตภัณฑ์จ�กไม้

ซีเมนต์	

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

เหล็กและผลิตภัณฑ์จ�กเหล็ก 

กระเบื้องและวัสดุประกอบ

วัสดุฉ�บผิวอย่�งหย�บ	

เครื่องสุขภัณฑ์

อุปกรณ์ไฟฟ�้และประป�	

วัสดุก่อสร้�งอื่นๆ

หมายเหตุ : 
ใช้ปี	2548	เป็นปีฐ�น	ซึ่งดัชนี	=	100
ที่มา : 
สำ�นักดัชนีเศรษฐกิจก�รค้�	กรมเศรษฐกิจก�รพ�ณิชย	์
รวบรวมและประมวลผลโดย : 
ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

Remark: Base	Year	is	2005	of	which	Index	=	100.
Source: Trade	Economic	Index	Division,	
Department	of	Business	Economics
Compiled by: Real	Estate	Information	Center
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จํานวนรายสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คงค้าง ทั่วประเทศ รายปี  
outstanding Loans to Real Estate Business, Showing number of transactions - nationwide, By Year

 ประเภทของสินเชื่อ 2552 2553 2554 2555 2556   

 type of Loans 2009 2010 2011 2012 2013 
YoY

1. การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง (Site Preparation)  1,423   1,256   1,339   1,418   1,350  -5%
 
2. รับเหมาก่อสร้างอาคาร (General Building Construction)  13,385   13,479   15,403   16,526   39,295  138%
 
	 2.1	 บ้�นเพื่ออยู่อ�ศัย	(Residential	Housing)	 	6,511		 	6,437		 	7,327		 	7,713		 	10,201		 32%
	 2.2		อ�ค�รชุดพักอ�ศัย	(Condominium)	 	464		 	370		 	495		 	460		 	688		 50%
	 2.3		ตึกแถว	(Commercial	Building)	 	2,054		 	1,941		 	2,017		 	1,988		 	1,960		 -1%
	 2.4		อพ�ร์ตเมนต์	(Apartment	and	Service	Apartment)	 	118		 	133		 	166		 	151		 	585		 287%
	 2.5		อ�ค�รสำ�นักง�น	(Office	Building)	 	2,248		 	2,509		 	2,952		 	3,347		 	767		 -77%
	 2.6		ศูนย์ก�รค้�และห้�งสรรพสินค้�	(Shopping	Center	and	Department	Store)	 	1,040		 	1,166		 	1,364		 	1,505		 	1,684		 12%
	 2.7		โรงแรม	(Hotel	and	Resort)	 	51		 	62		 	71		 	72		 	89		 24%
	 2.8		โรงง�น	(Factory)	 	308		 	307		 	344		 	443		 	22,120		 4,893%
	 2.9		ที่อยู่อ�ศัยของภ�ครัฐ	(Government	Residential	Housing	and	Condominium)	 	591		 	554		 	667		 	847		 	1,201		 42%
 
3. งานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่ (Civil Work and Massive Construction)  2,315   2,690   3,154   3,841   1,002  -74%
 
4.  ผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Developer)  37,367   38,497   41,077   43,478   42,200  -3%
 
	 4.1	 ที่ดินเปล่�	เพื่อสร้�งบ�้น	(Land	Developer	for	Residential	Housing)	 	629		 	627		 	661		 	664		 	411		 -38%
	 4.2		บ้�นพร้อมที่ดิน	(Residential	Housing)	 	7,380		 	7,767		 	8,278		 	8,802		 	10,536		 20%
	 4.3		อ�ค�รชุดพักอ�ศัย	(Condominium)	 	2,394		 	2,332		 	2,491		 	2,687		 	3,036		 13%
	 4.4		ตึกแถว	(Commercial	Building)	 	1,293		 	1,185		 	1,297		 	1,396		 	1,433		 3%
	 4.5		อพ�ร์ตเมนต์	(Apartment	and	Service	Apartment)	 	6,900		 	7,366		 	7,956		 	8,503		 	11,235		 32%
	 4.6		อ�ค�รสำ�นักง�น	(Office	Building)	 	1,366		 	1,548		 	1,774		 	1,936		 	2,374		 23%
	 4.7		ศูนย์ก�รค้�และห้�งสรรพสินค้�	(Shopping	Center	and	Department	Store)	 	469		 	525		 	589		 	697		 	988		 42%
	 4.8		โรงแรม	(Hotel	and	Resort)	 	16,431		 	16,678		 	17,543		 	18,224		 	11,098		 -39%
	 4.9		ที่ดินเปล่�	เพื่อสร้�งโรงง�นและโรงง�นพร้อมที่ดิน	(Land	Developer	for	Industry)	 	179		 	173		 	189		 	215		 	691		 221%
	 4.10	สน�มกอล์ฟ	(Golf	Course	Business)	 	123		 	117		 	99		 	147		 	169		 15%
	 4.11	ที่ดินเปล่�	เพื่อก�รเกษตรกรรม	(Land	Developer	for	Agriculture)	 	201		 	177		 	191		 	193		 	211		 9%
	 4.12	ที่ดินเปล่�	เพื่อทำ�สุส�น	(Land	Developer	for	Cemetry)	 	2		 	2		 	9		 	14		 	18		 29%
 
5. ตัวแทนและนายหน้าซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Activities on a Fee or Contract Basis)  1,186   1,372   1,603   1,744   1,939  11%
 
รวมทั้งสิ้น (Totals)  55,676   57,294   62,576   67,007   85,786  28%

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	2013	with	2012.	 	
Source:	Bank	of	Thailand
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 เป็นสินเชื่อของธน�ค�รพ�ณิชย์	บริษัทเงินทุน	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
	 และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
2)	 ∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	 	
ที่มา : 	ธน�ค�รแห่งประเทศไทย	
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์
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มูลค่าสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คงค้าง ทั่วประเทศ รายปี  
Value of outstanding Loans to Real Estate Business - nationwide, By Year

 ประเภทของสินเชื่อ 2552 2553 2554 2555 2556   

 type of Loans 2009 2010 2011 2012 2013 
YoY

1. การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง (Site Preparation)   2,664   2,508   2,671  2,537 2,674 5%
 
2. รับเหมาก่อสร้างอาคาร (General Building Construction)   23,059   29,520   31,072   33,104  59,355 79%
 
	 2.1	 บ้�นเพื่ออยู่อ�ศัย	(Residential	Housing)	 	9,771		 	9,343		 	9,076		 8,925	 15,962	 79%
	 2.2		อ�ค�รชุดพักอ�ศัย	(Condominium)	 	886		 	7,698		 	7,292		 7,068	 7,259	 3%
	 2.3		ตึกแถว	(Commercial	Building)	 	3,399		 	3,429		 	4,193		 5,138	 4,846	 -6%
	 2.4		อพ�ร์ตเมนต์	(Apartment	and	Service	Apartment)	 	385		 	515		 	775		 764	 1,039	 36%
	 2.5		อ�ค�รสำ�นักง�น	(Office	Building)	 	3,898		 	3,674		 	4,423		 4,369	 2,583	 -41%
	 2.6		ศูนย์ก�รค้�และห้�งสรรพสินค้�	(Shopping	Center	and	Department	Store)	 	1,946		 	1,893		 	2,146		 1,712	 2,003	 17%
	 2.7		โรงแรม	(Hotel	and	Resort)	 	372		 	365		 	354		 596	 476	 -20%
	 2.8		โรงง�น	(Factory)	 	904		 	871		 	768		 1,800	 18,741	 941%
	 2.9		ที่อยู่อ�ศัยของภ�ครัฐ	(Government	Residential	Housing	and	Condominium)	 	1,498		 	1,732		 	2,043		 2,732	 6,446	 136%
 
3. งานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่ (Civil Work and Massive Construction)   16,430   14,820   15,863  28,836 7,949 -72%
 
4.  ผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Developer)   558,303   559,793   621,311   672,438  774,525 15%
 
	 4.1	 ที่ดินเปล่�	เพื่อสร�้งบ�้น	(Land	Developer	for	Residential	Housing)	 	4,753		 	3,333		 	3,304		 3,190	 5,737	 80%
	 4.2		บ้�นพร้อมที่ดิน	(Residential	Housing)	 	123,173		 	115,998		 	132,852		 127,846	 165,216	 29%
	 4.3		อ�ค�รชุดพักอ�ศัย	(Condominium)	 	67,591		 	52,037		 	59,173		 76,146	 97,475	 28%
	 4.4		ตึกแถว	(Commercial	Building)	 	7,280		 	7,088		 	6,807		 9,987	 13,557	 36%
	 4.5		อพ�ร์ตเมนต์	(Apartment	and	Service	Apartment)	 	49,582		 	59,367		 	63,214		 71,700	 105,264	 47%
	 4.6		อ�ค�รสำ�นักง�น	(Office	Building)	 	26,197		 	35,385		 	36,262		 44,936	 48,294	 7%
	 4.7		ศูนย์ก�รค้�และห้�งสรรพสินค้�	(Shopping	Center	and	Department	Store)	 	20,954		 	27,642		 	34,780		 42,571	 54,038	 27%
	 4.8		โรงแรม	(Hotel	and	Resort)	 	235,306		 	240,107		 	261,612		 269,377	 257,841	 -4%
	 4.9		ที่ดินเปล่�	เพื่อสร�้งโรงง�นและโรงง�นพร้อมที่ดิน	(Land	Developer	for	Industry)	 	18,038		 	14,260		 	17,920		 21,904	 20,896	 -5%
	 4.10	สน�มกอล์ฟ	(Golf	Course	Business)	 	3,418		 	3,362		 	4,183		 3,562	 4,881	 37%
	 4.11	ที่ดินเปล่�	เพื่อก�รเกษตรกรรม	(Land	Developer	for	Agriculture)	 	2,011		 	1,208		 	1,181		 1,184	 1,131	 -4%
	 4.12	ที่ดินเปล่�	เพื่อทำ�สุส�น	(Land	Developer	for	Cemetry)	 	1		 	6		 	23		 37	 195	 429%
 
5. ตัวแทนและนายหน้าซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Activities on a Fee or Contract Basis)   1,386   2,317   2,191  1,374 1,765 28%
 
รวมทั้งสิ้น (Totals)   601,842   608,959   673,108   738,289   846,267  15%

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	2013	with	2012.	 	
Source:	Bank	of	Thailand
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :    
1)	 เป็นสินเชื่อของธน�ค�รพ�ณิชย์	บริษัทเงินทุน	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
	 และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
2)	 ∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	
ที่มา : 	ธน�ค�รแห่งประเทศไทย	
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท (Value in Million Baht)
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หมายเหตุ : 
เป็นสินเชื่อของธน�ค�รพ�ณิชย์	บริษัทเงินทุน	
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ที่มา : ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
รวบรวมและประมวลผลโดย : 
ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

Remark:
Data	collected	from	commercial	banks,	
finance	companies	and	credit	fonciers,	
but	excluding	GHB	and	other	SFIs.
Source:	Bank	of	Thailand
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

มูลค่าสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คงค้าง ทั่วประเทศ รายปี  
Value of outstanding Loans to Real Estate Business - nationwide, By Year
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รวบรวมและประมวลผลโดย : 
ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

Remark:
Data	collected	from	commercial	banks,	
finance	companies	and	credit	fonciers,	
but	excluding	GHB	and	other	SFIs.
Source:	Bank	of	Thailand
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

จํานวนรายสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คงค้าง ทั่วประเทศ รายปี  
outstanding Loans to Real Estate Business, Showing number of transactions - nationwide, By Year
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ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ แสดงจํานวนหน่วย กรุงเทพฯ - ปริมณฑล รายปี
transferred Properties by units, Bangkok and Vicinities, By Year     

 จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities) 
      
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท/All Property Types  221,006   240,552   205,670   211,720   244,309  15%
ที่อยู่อาศัย/Residential Buildings  161,240   183,760   151,362   159,109   181,992  14%
	 อ�ค�รชุด/Condominiums	 	56,114		 	73,441		 	60,291		 	66,767		 	74,942		 12%
	 บ้�นเดี่ยว/Detached	Houses	 	33,268		 	32,357		 	27,037		 	27,577		 	31,842		 15%
	 ท�วน์เฮ�ส์/Townhouses		 	51,892		 	56,226		 	47,308		 	46,784		 	55,563		 19%
	 บ้�นแฝด/Duplexes	 	4,577		 	5,486		 	4,201		 	4,392		 	5,456		 24%
	 อ�ค�รพ�ณิชย์/Shophouses	 	15,389		 	16,250		 	12,525		 	13,589		 	14,189		 4%
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ/Other Buildings  59,766   56,792   54,308   52,611   62,317  18%
	 ที่ดินเปล่�/Land	 	51,187		 	51,840		 	50,000		 	48,844		 	59,637		 22%
	 อพ�ร์ตเมนต์/Apartments	 	254		 	281		 	355		 	298		 	274		 -8%
	 อ�ค�รสำ�นักง�น/Office	Buildings	 	428		 	479		 	389		 	392		 	484		 23%
	 ศูนย์ก�รค้�/Shopping	Centers	 	2		 	16		 	25		 	8		 	13		 63%
	 โรงแรม/Hotels	 	32		 	9		 	10		 	7		 	25		 257%
	 โรงง�น/Factories	 	323		 	458		 	413		 	359		 	458		 28%
	 อื่นๆ/Others	 	7,540		 	3,709		 	3,116		 	2,703		 	1,426		 -47%

กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)  120,036   138,618   114,978   116,869   126,539  8%

ที่อยู่อาศัย/Residential Buildings  95,552   112,407   89,801   93,997   103,823  10%
	 อ�ค�รชุด/Condominiums	 	44,692		 	59,229		 	47,072		 	48,471		 	55,693		 15%
	 บ้�นเดี่ยว/Detached	Houses	 	16,776		 	17,357		 	13,938		 	14,742		 	15,713		 7%
	 ท�วน์เฮ�ส์/Townhouses		 	21,862		 	22,633		 	18,822		 	20,624		 	22,154		 7%
	 บ้�นแฝด/Duplexes	 	1,707		 	2,604		 	1,823		 	1,703		 	1,576		 -7%
	 อ�ค�รพ�ณิชย์/Shophouses	 	10,515		 	10,584		 	8,146		 	8,457		 	8,687		 3%
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ/Other Buildings  24,484   26,211   25,177   22,872   22,716  -1%
	 ที่ดินเปล่�/Land	 	21,442		 	24,521		 	23,704		 	21,479		 	21,846		 2%
	 อพ�ร์ตเมนต์/Apartments	 	181		 	178		 	247		 	192		 	204		 6%
	 อ�ค�รสำ�นักง�น/Office	Buildings	 	242		 	260		 	199		 	195		 	174		 -11%
	 ศูนย์ก�รค้�/Shopping	Centers	 	2		 	16		 	18		 	1		 	13		 1,200%
	 โรงแรม/Hotels	 	20		 	-				 	5		 	7		 	22		 214%
	 โรงง�น/Factories	 	62		 	72		 	79		 	56		 	54		 -4%
	 อื่นๆ/Others	 	2,535		 	1,164		 	925		 	942		 	403		 -57%

นนทบุรี (Nonthaburi)  37,207   36,889   32,236   31,487   33,674  7%

ที่อยู่อาศัย/Residential Buildings  26,087   26,659   23,241   24,024   26,244  9%
	 อ�ค�รชุด/Condominiums	 	7,227		 	7,402		 	8,049		 	10,568		 	10,033		 -5%
	 บ้�นเดี่ยว/Detached	Houses	 	6,776		 	5,840		 	4,529		 	3,923		 	5,074		 29%
	 ท�วน์เฮ�ส์/Townhouses		 	9,950		 	10,903		 	8,773		 	7,636		 	8,723		 14%
	 บ้�นแฝด/Duplexes	 	1,017		 	1,115		 	936		 	938		 	1,277		 36%
	 อ�ค�รพ�ณิชย์/Shophouses	 	1,117		 	1,399		 	954		 	959		 	1,137		 19%
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ/Other Buildings  11,120   10,230   8,995   7,463   7,430  -0.4%
	 ที่ดินเปล่�/Land	 	8,071		 	8,753		 	7,990		 	6,545		 	7,082		 8%
	 อพ�ร์ตเมนต์/Apartments	 	13		 	12		 	21		 	12		 	13		 8%
	 อ�ค�รสำ�นักง�น/Office	Buildings	 	26		 	42		 	31		 	30		 	26		 -13%
	 ศูนย์ก�รค้�/Shopping	Centers	 	-				 	-				 	2		 	-				 	-				 n.a.
	 โรงแรม/Hotels	 	1		 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
	 โรงง�น/Factories	 	18		 	25		 	21		 	15		 	24		 60%
	 อื่นๆ/Others	 	2,991		 	1,398		 	930		 	861		 	285		 -67%
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 จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

ปทุมธานี (Pathum Thani)  22,862   25,085   21,629   25,952   29,400  13%

ที่อยู่อาศัย/Residential Buildings  14,967   16,386   13,105   16,108   19,785  23%
	 อ�ค�รชุด/Condominiums	 	1,223		 	1,539		 	1,371		 	3,085		 	2,737		 -11%
	 บ้�นเดี่ยว/Detached	Houses	 	3,857		 	3,668		 	3,241		 	3,706		 	4,994		 35%
	 ท�วน์เฮ�ส์/Townhouses		 	8,170		 	9,454		 	7,207		 	7,204		 	9,823		 36%
	 บ้�นแฝด/Duplexes	 	834		 	778		 	619		 	692		 	1,020		 47%
	 อ�ค�รพ�ณิชย์/Shophouses	 	883		 	947		 	667		 	1,421		 	1,211		 -15%
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ/Other Buildings  7,895   8,699   8,524   9,844   9,615  -2%
	 ที่ดินเปล่�/Land	 	6,934		 	8,131		 	8,012		 	9,414		 	9,290		 -1%
	 อพ�ร์ตเมนต์/Apartments	 	19		 	23		 	44		 	45		 	20		 -56%
	 อ�ค�รสำ�นักง�น/Office	Buildings	 	30		 	13		 	15		 	32		 	60		 88%
	 ศูนย์ก�รค้�/Shopping	Centers	 	-				 	-				 	4		 	6		 	-				 n.a.
	 โรงแรม/Hotels	 	2		 	-				 	-				 	-				 	1		 n.a.
	 โรงง�น/Factories	 	33		 	32		 	44		 	51		 	77		 51%
	 อื่นๆ/Others	 	877		 	500		 	405		 	296		 	167		 -44%

สมุทรปราการ (Samut Prakan)  19,872   23,905   21,575   23,679   26,692  13%

ที่อยู่อาศัย/Residential Buildings  14,414   18,236   15,625   17,135   19,728  15%
	 อ�ค�รชุด/Condominiums	 	2,671		 	4,827		 	3,211		 	4,043		 	5,362		 33%
	 บ้�นเดี่ยว/Detached	Houses	 	3,122		 	3,079		 	3,022		 	3,184		 	3,365		 6%
	 ท�วน์เฮ�ส์/Townhouses		 	6,723		 	8,205		 	7,647		 	7,932		 	8,831		 11%
	 บ้�นแฝด/Duplexes	 	747		 	725		 	597		 	841		 	960		 14%
	 อ�ค�รพ�ณิชย์/Shophouses	 	1,151		 	1,400		 	1,148		 	1,135		 	1,210		 7%
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ/Other Buildings  5,458   5,669   5,950   6,544   6,964  6%
	 ที่ดินเปล่�/Land	 	4,257		 	4,910		 	5,249		 	5,900		 	6,493		 10%
	 อพ�ร์ตเมนต์/Apartments	 	27		 	48		 	32		 	38		 	25		 -34%
	 อ�ค�รสำ�นักง�น/Office	Buildings	 	54		 	83		 	66		 	83		 	117		 41%
	 ศูนย์ก�รค้�/Shopping	Centers	 	-				 	-				 	1		 	1		 	-				 n.a.
	 โรงแรม/Hotels	 	3		 	-				 	3		 	-				 	1		 n.a.
	 โรงง�น/Factories	 	76		 	122		 	102		 	105		 	112		 7%
	 อื่นๆ/Others	 	1,041		 	506		 	497		 	417		 	216		 -48%

สมุทรสาคร (Samut Sakhon)  8,842   8,569   7,707   6,822   10,868  59%

ที่อยู่อาศัย/Residential Buildings  5,071   6,003   5,359   4,444   6,003  35%
	 อ�ค�รชุด/Condominiums	 	199		 	224		 	326		 	223		 	370		 66%
	 บ้�นเดี่ยว/Detached	Houses	 	1,301		 	1,215		 	1,131		 	1,122		 	1,140		 2%
	 ท�วน์เฮ�ส์/Townhouses		 	2,454		 	3,183		 	2,852		 	1,995		 	3,290		 65%
	 บ้�นแฝด/Duplexes	 	195		 	243		 	157		 	151		 	198		 31%
	 อ�ค�รพ�ณิชย์/Shophouses	 	922		 	1,138		 	893		 	953		 	1,005		 5%
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ/Other Buildings  3,771   2,566   2,348   2,378   4,865  105%
	 ที่ดินเปล่�/Land	 	3,567		 	2,264		 	2,081		 	2,162		 	4,608		 113%
	 อพ�ร์ตเมนต์/Apartments	 	13		 	18		 	10		 	8		 	9		 13%
	 อ�ค�รสำ�นักง�น/Office	Buildings	 	51		 	63		 	67		 	43		 	74		 72%
	 ศูนย์ก�รค้�/Shopping	Centers	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
	 โรงแรม/Hotels	 	-				 	5		 	-				 	-				 	-				 n.a.
	 โรงง�น/Factories	 	96		 	168		 	132		 	121		 	130		 7%
	 อื่นๆ/Others	 	44		 	48		 	58		 	44		 	44		 0%

นครปฐม (Nakhon Pathom)  12,187   7,486   7,545   6,911   17,136  148%

ที่อยู่อาศัย/Residential Buildings  5,149   4,069   4,231   3,401   6,409  88%
	 อ�ค�รชุด/Condominiums	 	102		 	220		 	262		 	377		 	747		 98%
	 บ้�นเดี่ยว/Detached	Houses	 	1,436		 	1,198		 	1,176		 	900		 	1,556		 73%

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ แสดงจํานวนหน่วย กรุงเทพฯ - ปริมณฑล รายปี
transferred Properties by units, Bangkok and Vicinities, By Year     



133รายงานประจําปี 2556 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

Remarks:          
1)	 Only	Deeds	and	NS3A.
2)		Only	the	registration	of	sales.	Not	include	sales	on	consignment	
	 and	mortgage.	 	 	
3)		R	means	revised.	 	 	 	
4)	 ∆YoY	refers	to	%	changed	which	comparing	2013	with	2012.	
Source:	Department	of	Lands
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :     
1)	 เฉพ�ะเอกส�รสิทธิ์ประเภทโฉนด	และ	น.ส.3	ก	 	
2)		เฉพ�ะก�รจดทะเบียนประเภทข�ย	ไม่รวมข�ยฝ�กและจำ�นอง	 	
3)		R	หม�ยถึง	ข้อมูลที่มีก�รปรับปรุง
4)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	
ที่มา : กรมที่ดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

 จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

	 ท�วน์เฮ�ส์/Townhouses		 	2,733		 	1,848		 	2,007		 	1,393		 	2,742		 97%
	 บ้�นแฝด/Duplexes	 	77		 	21		 	69		 	67		 	425		 534%
	 อ�ค�รพ�ณิชย์/Shophouses	 	801		 	782		 	717		 	664		 	939		 41%
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ/Other Buildings  7,038   3,417   3,314   3,510   10,727  206%
	 ที่ดินเปล่�/Land	 	6,916		 	3,261		 	2,964		 	3,344		 	10,318		 209%
	 อพ�ร์ตเมนต์/Apartments	 	1		 	2		 	1		 	3		 	3		 0%
	 อ�ค�รสำ�นักง�น/Office	Buildings	 	25		 	18		 	11		 	9		 	33		 267%
	 ศูนย์ก�รค้�/Shopping	Centers	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
	 โรงแรม/Hotels	 	6		 	4		 	2		 	-				 	1		 n.a.
	 โรงง�น/Factories	 	38		 	39		 	35		 	11		 	61		 455%
	 อื่นๆ/Others	 	52		 	93		 	301		 	143		 	311		 117%

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ แสดงมูลค่า กรุงเทพฯ - ปริมณฑล รายปีี
Value of transferred Properties, Bangkok and Vicinities, By Year     

 จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities) 
      
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท/All Property Types  574,270,614,692   694,954,365,652   602,059,009,873   618,514,291,027   860,319,857,128  39%
ที่อยู่อาศัย/Residential Buildings  337,658,586,177   400,471,280,765   320,173,227,168   359,730,421,397   435,596,492,633  21%
	 อ�ค�รชุด/Condominiums	 	106,290,432,536		 	164,655,352,853		 	117,012,745,697		 	133,808,134,859		 	161,294,671,206		 21%
	 บ้�นเดี่ยว/Detached	Houses	 	115,113,078,411		 	113,996,262,523		 	98,450,369,948		 	107,878,666,911		 	131,258,018,131		 22%
	 ท�วน์เฮ�ส์/Townhouses		 	68,651,223,455		 	73,864,440,785		 	65,393,222,411		 	74,382,453,856		 	89,627,388,371		 20%
	 บ้�นแฝด/Duplexes	 	9,327,817,103		 	10,430,856,333		 	9,476,609,595		 	9,923,288,904		 	12,870,332,256		 30%
	 อ�ค�รพ�ณิชย์/Shophouses	 	38,276,034,671		 	37,524,368,270		 	29,840,279,519		 	33,737,876,867		 	40,546,082,669		 20%
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ/Other Buildings  236,612,028,515   294,483,084,887   281,885,782,705   258,783,869,630   424,723,364,495  64%
	 ที่ดินเปล่�/Land	 	173,950,040,629		 	250,983,807,438		 	230,337,800,972		 	213,387,295,422		 	350,398,758,153		 64%
	 อพ�ร์ตเมนต์/Apartments	 	4,150,941,630		 	3,605,224,753		 	6,398,393,450		 	5,580,556,517		 	7,033,016,817		 26%
	 อ�ค�รสำ�นักง�น/Office	Buildings	 	10,258,784,248		 	11,967,043,997		 	12,561,619,756		 	9,898,169,534		 	32,631,677,280		 230%
	 ศูนย์ก�รค�้/Shopping	Centers	 	193,386,569		 	195,905,299		 	7,020,870,737		 	4,580,269,359		 	6,709,604,296		 46%
	 โรงแรม/Hotels	 	1,085,246,453		 	190,395,396		 	1,026,400,230		 	1,145,353,981		 	2,967,838,921		 159%
	 โรงง�น/Factories	 	4,931,627,241		 	4,817,463,549		 	4,993,277,984		 	5,378,962,096		 	10,551,124,018		 96%
	 อื่นๆ/Others	 	42,042,001,745		 	22,723,244,455		 	19,547,419,576		 	18,813,262,721		 	14,431,345,010		 -23%
      
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)  371,968,460,189   455,509,390,987   391,271,790,306   396,461,659,297   523,036,742,079  32%
      
ที่อยู่อาศัย/Residential Buildings  231,973,023,151   293,509,590,103   222,376,395,454   254,120,244,332   295,467,821,953  16%
	 อ�ค�รชุด/Condominiums	 	98,231,791,047		 	157,077,040,957		 	106,862,091,079		 	118,387,087,010		 	143,057,186,376		 21%
	 บ้�นเดี่ยว/Detached	Houses	 	63,150,316,776		 	66,653,825,365		 	55,167,457,765		 	65,099,904,768		 	74,126,963,017		 14%

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ แสดงจํานวนหน่วย กรุงเทพฯ - ปริมณฑล รายปี
transferred Properties by units, Bangkok and Vicinities, By Year     

หน่วย : บาท (Unit: Baht)
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 จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

	 ท�วน์เฮ�ส์/Townhouses		 	37,946,761,519		 	39,838,862,460		 	34,512,341,319		 	43,001,189,217		 	46,928,445,661		 9%
	 บ้�นแฝด/Duplexes	 	3,747,478,337		 	4,535,128,334		 	4,587,450,833		 	4,299,744,164		 	3,858,341,158		 -10%
	 อ�ค�รพ�ณิชย์/Shophouses	 	28,896,675,472		 	25,404,732,986		 	21,247,054,459		 	23,332,319,173		 	27,496,885,741		 18%
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ/Other Buildings  139,995,437,038   161,999,800,884   168,895,394,852   142,341,414,965   227,568,920,126  60%
	 ที่ดินเปล่�/Land	 	107,479,662,562		 	137,744,629,383		 	140,360,913,161		 	121,108,118,815		 	179,558,847,535		 48%
	 อพ�ร์ตเมนต์/Apartments	 	3,171,250,206		 	2,920,598,222		 	5,326,021,753		 	4,368,263,941		 	5,610,017,939		 28%
	 อ�ค�รสำ�นักง�น/Office	Buildings	 	7,390,639,174		 	9,195,370,870		 	10,003,548,485		 	6,718,086,180		 	27,877,119,361		 315%
	 ศูนย์ก�รค้�/Shopping	Centers	 	193,386,569		 	195,905,299		 	3,304,175,552		 	991,935,000		 	6,709,604,296		 576%
	 โรงแรม/Hotels	 	788,115,843		 	-				 	997,896,920		 	1,145,353,981		 	2,894,443,189		 153%
	 โรงง�น/Factories	 	1,233,654,572		 	915,615,266		 	1,033,098,621		 	707,038,822		 	1,241,745,401		 76%
	 อื่นๆ/Others	 	19,738,728,113		 	11,027,681,844		 	7,869,740,360		 	7,302,618,226		 	3,677,142,405		 -50%
      
นนทบุรี (Nonthaburi)  86,613,391,158   119,830,294,017   81,681,181,234   73,723,174,150   95,162,029,331  29%
      
ที่อยู่อาศัย/Residential Buildings  49,420,068,893   48,124,323,193   42,827,384,552   43,306,123,380   54,969,869,600  27%
	 อ�ค�รชุด/Condominiums	 	5,558,833,028		 	4,362,265,661		 	7,521,278,842		 	10,641,718,870		 	11,185,780,832		 5%
	 บ้�นเดี่ยว/Detached	Houses	 	26,847,585,695		 	23,573,647,895		 	19,056,216,143		 	16,431,063,387		 	23,257,931,306		 42%
	 ท�วน์เฮ�ส์/Townhouses		 	12,137,990,032		 	13,038,883,740		 	11,506,486,283		 	11,268,896,283		 	13,787,308,298		 22%
	 บ้�นแฝด/Duplexes	 	2,357,260,408		 	2,679,180,288		 	2,298,279,880		 	2,489,959,657		 	3,636,485,459		 46%
	 อ�ค�รพ�ณิชย์/Shophouses	 	2,518,399,731		 	4,470,345,609		 	2,445,123,405		 	2,474,485,183		 	3,102,363,705		 25%
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ/Other Buildings  37,193,322,265   71,705,970,824   38,853,796,682   30,417,050,770   40,192,159,731  32%
	 ที่ดินเปล่�/Land	 	23,384,541,263		 	64,691,655,494		 	32,214,640,053		 	25,017,873,936		 	37,557,442,950		 50%
	 อพ�ร์ตเมนต์/Apartments	 	78,546,024		 	82,014,932		 	238,056,843		 	378,114,684		 	191,471,100		 -49%
	 อ�ค�รสำ�นักง�น/Office	Buildings	 	450,378,845		 	512,870,054		 	524,350,155		 	1,106,407,464		 	739,111,675		 -33%
	 ศูนย์ก�รค้�/Shopping	Centers	 	-				 	-				 	1,010,089,675		 	-				 	-				 n.a.
	 โรงแรม/Hotels	 	84,359,443		 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
	 โรงง�น/Factories	 	207,711,162		 	175,329,356		 	756,818,061		 	166,974,399		 	243,442,872		 46%
	 อื่นๆ/Others	 	12,987,785,529		 	6,244,100,988		 	4,109,841,894		 	3,747,680,287		 	1,460,691,134		 -61%
      
ปทุมธานี (Pathum Thani)  38,493,507,014   38,196,826,178   40,404,175,882   52,215,316,927   67,230,392,385  29%
      
ที่อยู่อาศัย/Residential Buildings  19,782,968,364   19,948,444,047   17,732,992,916   22,906,896,836   29,993,495,090  31%
	 อ�ค�รชุด/Condominiums	 	415,914,939		 	566,689,367		 	530,296,397		 	1,171,918,509		 	1,239,095,589		 6%
	 บ้�นเดี่ยว/Detached	Houses	 	9,349,031,111		 	8,779,609,505		 	8,387,942,778		 	9,773,799,120		 	13,232,302,631		 35%
	 ท�วน์เฮ�ส์/Townhouses		 	7,083,635,293		 	7,705,951,935		 	6,535,276,125		 	7,457,022,237		 	10,568,176,655		 42%
	 บ้�นแฝด/Duplexes	 	1,272,113,731		 	1,235,225,647		 	1,027,272,334		 	1,228,879,450		 	2,125,709,227		 73%
	 อ�ค�รพ�ณิชย์/Shophouses	 	1,662,273,290		 	1,660,967,593		 	1,252,205,283		 	3,275,277,520		 	2,828,210,988		 -14%
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ/Other Buildings  18,710,538,650   18,248,382,131   22,671,182,966   29,308,420,091   37,236,897,295  27%
	 ที่ดินเปล่�/Land	 	13,957,185,384		 	15,941,228,535		 	19,084,876,135		 	24,022,943,031		 	34,283,847,888		 43%
	 อพ�ร์ตเมนต์/Apartments	 	185,200,982		 	160,280,171		 	286,867,050		 	313,164,516		 	240,314,924		 -23%
	 อ�ค�รสำ�นักง�น/Office	Buildings	 	316,372,365		 	129,238,462		 	90,077,804		 	389,077,472		 	573,146,972		 47%
	 ศูนย์ก�รค�้/Shopping	Centers	 	-				 	-				 	401,756,550		 	1,408,110,199		 	-				 n.a.
	 โรงแรม/Hotels	 	176,182,925		 	-				 	-				 	-				 	10,000,000		 n.a.
	 โรงง�น/Factories	 	1,138,052,567		 	322,076,797		 	246,425,975		 	554,565,524		 	901,750,521		 63%
	 อื่นๆ/Others	 	2,937,544,427		 	1,695,558,166		 	2,561,179,452		 	2,620,559,349		 	1,227,836,990		 -53%
      
สมุทรปราการ (Samut Prakan)  44,729,615,246   51,056,165,897   57,834,172,013   70,618,560,382   96,959,219,982  37%
      
ที่อยู่อาศัย/Residential Buildings  22,534,711,888   23,903,820,395   23,754,223,034   27,242,531,501   33,830,869,478  24%
	 อ�ค�รชุด/Condominiums	 	1,962,263,084		 	2,457,483,789		 	1,878,993,515		 	3,382,358,995		 	4,641,059,332		 37%
	 บ้�นเดี่ยว/Detached	Houses	 	9,747,415,407		 	8,794,902,510		 	9,576,313,717		 	10,681,503,104		 	12,140,339,960		 14%
	 ท�วน์เฮ�ส์/Townhouses		 	7,048,527,400		 	8,702,771,226		 	8,751,299,725		 	9,574,844,621		 	12,066,713,133		 26%
	 บ้�นแฝด/Duplexes	 	1,517,351,576		 	1,460,452,081		 	1,180,994,869		 	1,520,254,153		 	2,032,514,617		 34%
	 อ�ค�รพ�ณิชย์/Shophouses	 	2,259,154,420		 	2,488,210,789		 	2,366,621,208		 	2,083,570,628		 	2,950,242,436		 42%

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ แสดงมูลค่า กรุงเทพฯ - ปริมณฑล รายปีี
Value of transferred Properties, Bangkok and Vicinities, By Year     หน่วย : บาท (Unit: Baht)



135รายงานประจําปี 2556 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

 จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556R   

 Province 2009 2010 2011 2012 2013R 
YoY

Remarks:          
1)	 Only	Deeds	and	NS3A.
2)		Only	the	registration	of	sales.	Not	include	sales	on	consignment	
	 and	mortgage.	 	 	
3)		R	means	revised.	 	 	 	
4)	 ∆YoY	refers	to	%	changed	which	comparing	2013	with	2012.	
Source:	Department	of	Lands
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :     
1)	 เฉพ�ะเอกส�รสิทธิ์ประเภทโฉนด	และ	น.ส.3	ก	 	
2)		เฉพ�ะก�รจดทะเบียนประเภทข�ย	ไม่รวมข�ยฝ�กและจำ�นอง	 	
3)		R	หม�ยถึง	ข้อมูลที่มีก�รปรับปรุง
4)		∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	
ที่มา : กรมที่ดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ/Other Buildings  22,194,903,358   27,152,345,502   34,079,948,978   43,376,028,881   63,128,350,504  46%
	 ที่ดินเปล่�/Land	 	13,317,991,197		 	21,833,852,509		 	25,993,326,905		 	33,035,939,985		 	49,175,201,284		 49%
	 อพ�ร์ตเมนต์/Apartments	 	549,830,104		 	266,805,267		 	421,175,475		 	422,742,615		 	825,988,929		 95%
	 อ�ค�รสำ�นักง�น/Office	Buildings	 	1,325,623,892		 	988,100,892		 	1,107,988,457		 	1,173,664,611		 	1,994,340,233		 70%
	 ศูนย์ก�รค้�/Shopping	Centers	 	-				 	-				 	2,304,848,960		 	2,180,224,160		 	-				 n.a.
	 โรงแรม/Hotels	 	8,679,762		 	-				 	9,000,000		 	-				 	60,895,732		 n.a.
	 โรงง�น/Factories	 	1,223,353,511		 	1,498,668,866		 	1,203,034,406		 	2,607,909,815		 	5,225,469,970		 100%
	 อื่นๆ/Others	 	5,769,424,891		 	2,564,917,968		 	3,040,574,776		 	3,955,547,695		 	5,846,454,356		 48%
      
สมุทรสาคร (Samut Sakhon)  15,931,486,424   20,835,498,288   21,069,678,925   17,705,788,242   37,110,600,838  110%
      
ที่อยู่อาศัย/Residential Buildings  7,692,597,458   9,143,426,826   7,907,527,043   8,159,619,762   10,503,230,973  29%
	 อ�ค�รชุด/Condominiums	 	67,063,219		 	60,423,197		 	117,352,100		 	74,638,976		 	132,954,541		 78%
	 บ้�นเดี่ยว/Detached	Houses	 	3,398,290,889		 	3,615,191,014		 	3,465,941,323		 	4,026,842,717		 	4,281,742,023		 6%
	 ท�วน์เฮ�ส์/Townhouses		 	2,132,816,975		 	2,705,199,083		 	2,546,299,418		 	2,079,083,992		 	3,533,478,708		 70%
	 บ้�นแฝด/Duplexes	 	332,098,895		 	491,064,477		 	277,884,106		 	298,293,731		 	278,512,976		 -7%
	 อ�ค�รพ�ณิชย์/Shophouses	 	1,762,327,480		 	2,271,549,054		 	1,500,050,097		 	1,680,760,346		 	2,276,542,725		 35%
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ/Other Buildings  8,238,888,966   11,692,071,463   13,162,151,881   9,546,168,480   26,607,369,865  179%
	 ที่ดินเปล่�/Land	 	6,330,274,358		 	8,118,743,670		 	9,918,735,326		 	6,863,145,624		 	23,415,253,949		 241%
	 อพ�ร์ตเมนต์/Apartments	 	162,389,988		 	166,193,892		 	122,614,819		 	58,882,109		 	98,944,259		 68%
	 อ�ค�รสำ�นักง�น/Office	Buildings	 	453,932,775		 	902,000,796		 	770,509,110		 	418,704,405		 	991,620,012		 137%
	 ศูนย์ก�รค้�/Shopping	Centers	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
	 โรงแรม/Hotels	 	-				 	170,898,816		 	-				 	-				 	-				 n.a.
	 โรงง�น/Factories	 	878,372,343		 	1,524,117,974		 	1,356,501,263		 	1,279,312,586		 	1,790,591,270		 40%
	 อื่นๆ/Others	 	413,919,502		 	810,116,316		 	993,791,363		 	926,123,756		 	310,960,375		 -66%
      
นครปฐม (Nakhon Pathom)  16,534,154,662   9,526,190,285   9,798,011,514   7,789,792,029   40,820,872,513  424%
      
ที่อยู่อาศัย/Residential Buildings  6,255,216,423   5,841,676,201   5,574,704,168   3,995,005,586   10,831,205,539  171%
	 อ�ค�รชุด/Condominiums	 	54,567,220		 	131,449,883		 	102,733,765		 	150,412,499		 	1,038,594,536		 590%
	 บ้�นเดี่ยว/Detached	Houses	 	2,620,438,532		 	2,579,086,233		 	2,796,498,223		 	1,865,553,815		 	4,218,739,194		 126%
	 ท�วน์เฮ�ส์/Townhouses		 	2,301,492,237		 	1,872,772,340		 	1,541,519,541		 	1,001,417,506		 	2,743,265,916		 174%
	 บ้�นแฝด/Duplexes	 	101,514,156		 	29,805,506		 	104,727,572		 	86,157,749		 	938,768,819		 990%
	 อ�ค�รพ�ณิชย์/Shophouses	 	1,177,204,278		 	1,228,562,239		 	1,029,225,067		 	891,464,017		 	1,891,837,074		 112%
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ/Other Buildings  10,278,938,238   3,684,514,084   4,223,307,346   3,794,786,443   29,989,666,974  690%
	 ที่ดินเปล่�/Land	 	9,480,385,865		 	2,653,697,846		 	2,765,309,393		 	3,339,274,031		 	26,408,164,547		 691%
	 อพ�ร์ตเมนต์/Apartments	 	3,724,326		 	9,332,270		 	3,657,510		 	39,388,652		 	66,279,666		 68%
	 อ�ค�รสำ�นักง�น/Office	Buildings	 	321,837,197		 	239,462,923		 	65,145,745		 	92,229,402		 	456,339,027		 395%
	 ศูนย์ก�รค้�/Shopping	Centers	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 n.a.
	 โรงแรม/Hotels	 	27,908,480		 	19,496,580		 	19,503,310		 	-				 	2,500,000		 n.a.
	 โรงง�น/Factories	 	250,483,086		 	381,655,291		 	397,399,657		 	63,160,950		 	1,148,123,984		 1,718%
	 อื่นๆ/Others	 	194,599,284		 	380,869,174		 	972,291,730		 	260,733,408		 	1,908,259,750		 632%

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ แสดงมูลค่า กรุงเทพฯ - ปริมณฑล รายปีี
Value of transferred Properties, Bangkok and Vicinities, By Year     หน่วย : บาท (Unit: Baht)
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จํานวนประชากร ทั่วประเทศ รายปี
Population Data - nationwide, By Year 

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities) 10,237,179 10,326,093 10,376,753 10,455,800 10,538,932 0.8%
 
	 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 5,702,595		 5,701,394		 5,674,843		 5,673,560		 5,686,252		 0.2%
 
ปริมณฑล (Vicinities)  4,534,584  4,624,699  4,701,910  4,782,240  4,852,680  1.5%
 
	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	1,164,105		 	1,185,180		 	1,203,223		 	1,223,302		 	1,241,610		 1.5%
	 นนทบุร	ี(Nonthaburi)		 	1,078,071		 	1,101,743		 	1,122,627		 	1,141,673		 	1,156,271		 1.3%
	 ปทุมธ�น	ี(Pathum	Thani)	 	956,376		 	985,643		 	1,010,898		 	1,033,837		 	1,053,158		 1.9%
	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	851,426		 	860,246		 	866,064		 	874,616		 	882,184		 0.9%
	 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	484,606		 	491,887		 	499,098		 	508,812		 	519,457		 2.1%
 
ภาคเหนือ (The North) 11,770,233 11,788,411 11,783,311 11,802,566 11,825,955 0.2%
 
	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	1,632,548		 	1,640,479		 	1,646,144		 	1,655,642		 	1,666,888		 0.7%
	 เชียงร�ย	(Chiang	Rai)	 	1,194,933		 	1,198,218		 	1,198,656		 	1,200,423		 	1,204,660		 0.4%
	 นครสวรรค	์(Nakhon	Sawan)	 	1,072,868		 	1,073,495		 	1,071,686		 	1,073,347		 	1,073,142		 -0.02%
	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	995,125		 	996,031		 	990,807		 	993,702		 	994,397		 0.1%
	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	845,561		 	849,692		 	851,357		 	854,372		 	856,376		 0.2%
	 ลำ�ป�ง	(Lampang)	 	764,498		 	761,949		 	757,534		 	756,811		 	754,862		 -0.3%
	 กำ�แพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	726,846		 	727,093		 	726,009		 	727,555		 	728,631		 0.1%
	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	602,813		 	601,778		 	601,504		 	602,601		 	602,713		 0.02%
	 พิจิตร	(Phichit)	 	553,193		 	552,690		 	549,688		 	549,395		 	548,855		 -0.1%
	 ต�ก	(Tak)	 	519,662		 	525,684		 	531,018		 	526,045		 	532,353		 1.2%
	 พะเย�	(Phayao)	 	487,120		 	486,304		 	486,472		 	488,120		 	486,744		 -0.3%
	 น�่น	(Nan)	 	475,614		 	476,363		 	476,612		 	477,673		 	477,912		 0.1%
	 อุตรดิตถ	์(Uttaradit)	 	462,951		 	462,618		 	461,040		 	461,294		 	460,995		 -0.1%
	 แพร	่(Phrae)	 	462,090		 	460,756		 	458,750		 	457,607		 	456,074		 -0.3%
	 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	404,693		 	404,560		 	403,952		 	404,673		 	405,268		 0.1%
	 อุทัยธ�นี	(Uthai	Thani)	 	327,871		 	327,959		 	328,034		 	328,950		 	329,536		 0.2%
	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	241,847		 	242,742		 	244,048		 	244,356		 	246,549		 0.9%
 
ภาคกลาง (The Central) 8,575,006 8,619,163 8,642,971 8,682,708 8,714,346 0.4%
 
	 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	835,231		 	839,075		 	842,684		 	846,631		 	850,162		 0.4%
	 สุพรรณบุร	ี(Suphan	Buri)	 	844,590		 	845,850		 	845,053		 	847,308		 	848,066		 0.1%
	 ก�ญจนบุร	ี(Kanchanaburi)	 	833,423		 	839,776		 	838,914		 	838,269		 	842,882		 0.6%
	 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	775,157		 	782,096		 	787,653		 	793,509		 	797,970		 0.6%
	 ลพบุร	ี(Lop	Buri)	 	754,452		 	755,854		 	756,127		 	758,059		 	757,970		 -0.01%
	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	668,983		 	673,933		 	679,370		 	685,721		 	690,226		 0.7%
	 สระบุร	ี(Saraburi)	 	612,707		 	617,384		 	620,454		 	625,689		 	629,216		 0.6%
	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	542,451		 	544,100		 	545,596		 	548,342		 	550,937		 0.5%
	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	504,063		 	509,134		 	512,568		 	517,050		 	520,271		 0.6%
	 ปร�จีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	461,854		 	466,572		 	469,652		 	473,770		 	476,167		 0.5%
	 เพชรบุร	ี(Phetchaburi)	 	461,239		 	464,033		 	466,079		 	468,874		 	471,087		 0.5%
	 ชัยน�ท	(Chai	Nat)	 	335,420		 	334,934		 	333,256		 	333,172		 	332,769		 -0.1%
	 อ�่งทอง	(Ang	Thong)	 	284,807		 	284,970		 	284,061		 	283,882		 	283,732		 -0.1%
	 นครน�ยก	(Nakhon	Nayok)	 	251,683		 	252,734		 	253,831		 	255,174		 	256,085		 0.4%
	 สิงห์บุร	ี(Sing	Buri)	 	215,299		 	214,661		 	213,587		 	213,216		 	212,690		 -0.2%
	 สมุทรสงคร�ม	(Samut	Songkhram)	 	193,647		 	194,057		 	194,086		 	194,042		 	194,116		 0.04%
 
ภาคตะวันออก (The East) 2,632,939 2,678,232 2,715,260 2,757,944 2,799,844 1.5%
 
	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	1,289,590		 	1,316,293		 	1,338,656		 	1,364,002		 	1,390,354		 1.9%
	 ระยอง	(Rayong)	 	612,095		 	626,402		 	637,736		 	649,275		 	661,220		 1.8%
	 จันทบุร	ี(Chanthaburi)	 	511,246		 	514,616		 	516,855		 	521,812		 	524,260		 0.5%
	 ตร�ด	(Trat)	 	220,008		 	220,921		 	222,013		 	222,855		 	224,010		 0.5%
 



137รายงานประจําปี 2556 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013 
YoY

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast) 21,495,825 21,573,318 21,585,883 21,697,488 21,775,407 0.4%
 
	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	2,571,292		 	2,582,089		 	2,585,325		 	2,601,167		 	2,610,164		 0.3%
	 อุบลร�ชธ�นี	(Ubon	Ratchathani)	 	1,803,754		 	1,813,088		 	1,816,057		 	1,826,920		 	1,836,523		 0.5%
	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	1,762,242		 	1,767,601		 	1,766,066		 	1,774,816		 	1,781,655		 0.4%
	 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 	1,546,784		 	1,553,765		 	1,559,085		 	1,566,740		 	1,573,438		 0.4%
	 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 	1,538,940		 	1,544,786		 	1,548,107		 	1,557,298		 	1,563,964		 0.4%
	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	1,446,345		 	1,452,471		 	1,452,203		 	1,458,370		 	1,462,028		 0.3%
	 สุรินทร	์(Surin)	 	1,377,827		 	1,381,761		 	1,380,399		 	1,386,277		 	1,388,194		 0.1%
	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	1,308,159		 	1,309,708		 	1,305,058		 	1,308,570		 	1,308,958		 0.03%
	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	1,125,166		 	1,127,423		 	1,127,423		 	1,133,034		 	1,135,723		 0.2%
	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	1,118,449		 	1,122,905		 	1,123,351		 	1,129,174		 	1,134,322		 0.5%
	 ก�ฬสินธุ์	(Kalasin)	 	980,158		 	982,578		 	981,655		 	985,084		 	984,030		 -0.1%
	 มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 	939,090		 	940,911		 	939,736		 	945,149		 	955,644		 1.1%
	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	700,690		 	703,392		 	704,768		 	708,350		 	710,860		 0.4%
	 เลย	(Loei)	 	620,780		 	624,066		 	624,920		 	629,787		 	632,205		 0.4%
	 ยโสธร	(Yasothon)	 	539,134		 	539,257		 	538,853		 	540,267		 	540,383		 0.02%
	 หนองค�ย	(Nong	Khai)	 	907,250		 	912,937		 	509,870		 	512,439		 	514,943		 0.5%
	 หนองบัวลำ�ภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	500,913		 	502,868		 	502,551		 	505,071		 	507,137		 0.4%
	 บึงก�ฬ	(Bueng	Kan)	 	-		 	-		 	407,634		 	412,613		 	416,236		 0.9%
	 อำ�น�จเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	370,804		 	372,137		 	372,241		 	373,494		 	374,698		 0.3%
	 มุกด�ห�ร	(Mukdahan)	 	338,048		 	339,575		 	340,581		 	342,868		 	344,302		 0.4%
 
ภาคใต้ (The South) 8,813,880 8,893,050 8,971,855 9,060,189 9,131,425 0.8%
 
	 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	1,516,499		 	1,522,561		 	1,526,071		 	1,534,887		 	1,541,843		 0.5%
	 สงขล�	(Songkhla)	 	1,343,954		 	1,357,023		 	1,367,010		 	1,378,574		 	1,389,890		 0.8%
	 สุร�ษฎร์ธ�นี	(Surat	Thani)	 	994,221		 	1,000,383		 	1,012,064		 	1,023,288		 	1,031,812		 0.8%
	 นร�ธิว�ส	(Narathiwat)	 	728,071		 	737,162		 	747,372		 	757,397		 	766,145		 1.2%
	 ปัตต�นี	(Pattani)	 	647,624		 	655,259		 	663,485		 	671,615		 	678,838		 1.1%
	 ตรัง	(Trang)	 	618,675		 	622,659		 	626,708		 	631,920		 	636,043		 0.7%
	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	507,777		 	509,534		 	511,063		 	514,492		 	518,021		 0.7%
	 ยะล�	(Yala)	 	480,334		 	487,380		 	493,767		 	500,814		 	506,138		 1.1%
	 ชุมพร	(Chumphon)	 	487,744		 	489,964		 	492,182		 	495,310		 	498,294		 0.6%
	 กระบี่	(Krabi)	 	426,556		 	432,704		 	438,039		 	444,967		 	450,890		 1.3%
	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	335,913		 	345,067		 	353,847		 	360,905		 	369,522		 2.4%
	 สตูล	(Satun)	 	293,101		 	297,163		 	301,467		 	305,879		 	309,793		 1.3%
	 พังง�	(Phang	Nga)	 	251,657		 	253,112		 	254,931		 	257,493		 	259,420		 0.7%
	 ระนอง	(Ranong)	 	181,754		 	183,079		 	183,849		 	182,648		 	174,776		 -4.3%
 
ทั่วประเทศ (Nationwide) 63,525,062 63,878,267 64,076,033 64,456,695 64,785,909 0.5%

Remarks:          
1)	 The	data	is	published	in	the	government	gazette.	 	
2)		∆YoY	refers	to	%	changed	which	comparing	2013	with	2012.	 	
Source:		Data	Processing	Center,	The	Bureau	of	Registration	Administration,	
	 	 	 Department	of	Provincial	Administration
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center

หมายเหตุ :     
1)	 เป็นข้อมูลที่ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�
2)	 ∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบป	ี2556	กับปี	2555	 	
ที่มา : ศูนย์ประมวลผลก�รทะเบียน	สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน	กรมก�รปกครอง
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

จํานวนประชากร ทั่วประเทศ รายปี
Population Data - nationwide, By Year 
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จํานวนที่อยู่อาศัยทั้งหมด ทั่วประเทศ (Housing Stock) รายปี
Completed and Registered Housing units - nationwide (Housing Stock), By Year

 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013 
YoY

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BKK & Vicinities) 4,325,791   4,451,540   4,572,097   4,706,232   4,848,635  3.0%
 
	 กรุงเทพมห�นคร	(Bangkok	Metropolis)	 	2,334,126		 	2,400,540		 	2,459,680		 	2,522,855		 	2,593,827		 2.8%
 
ปริมณฑล (Vicinities)   1,991,665   2,051,000   2,112,417   2,183,377   2,254,808  3.3%
 
	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	312,922		 	320,439		 	328,951		 	338,019		 	347,411		 2.8%
	 นนทบุร	ี(Nonthaburi)		 	506,548		 	525,261		 	539,147		 	561,618		 	578,127		 2.9%
	 ปทุมธ�น	ี(Pathum	Thani)	 	446,121		 	457,458		 	471,813		 	489,783		 	506,671		 3.4%
	 สมุทรปร�ก�ร	(Samut	Prakan)	 	497,386		 	514,174		 	531,987		 	548,883		 	570,561		 3.9%
	 สมุทรส�คร	(Samut	Sakhon)	 	228,688		 	233,668		 	240,519		 	245,074		 	252,038		 2.8%
 
ภาคเหนือ (The North)  4,057,293   4,134,288   4,213,380   4,298,022   4,386,447  2.1%
 
	 กำ�แพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	231,227		 	236,704		 	242,029		 	247,772		 	253,170		 2.2%
	 เชียงร�ย	(Chiang	Rai)	 	454,840		 	464,101		 	474,177		 	484,525		 	495,337		 2.2%
	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	650,667		 	663,240		 	676,920		 	693,605		 	713,053		 2.8%
	 ต�ก	(Tak)	 	172,622		 	177,759		 	183,210		 	188,548		 	194,173		 3.0%
	 นครสวรรค	์(Nakhon	Sawan)	 	356,627		 	362,499		 	368,737		 	376,391		 	383,867		 2.0%
	 น�่น	(Nan)	 	146,111		 	148,335		 	150,669		 	153,061		 	155,803		 1.8%
	 พะเย�	(Phayao)	 	169,312		 	170,895		 	173,527		 	176,338		 	179,004		 1.5%
	 พิจิตร	(Phichit)	 	169,528		 	172,913		 	176,236		 	178,119		 	181,980		 2.2%
	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	290,074		 	296,807		 	302,934		 	309,602		 	316,448		 2.2%
	 เพชรบูรณ	์(Phetchabun)	 	302,742		 	309,206		 	315,547		 	322,166		 	328,410		 1.9%
	 แพร	่(Phrae)	 	158,753		 	160,727		 	162,905		 	165,223		 	167,368		 1.3%
	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	88,862		 	91,374		 	93,827		 	96,327		 	98,757		 2.5%
	 ลำ�ป�ง	(Lampang)	 	263,308		 	267,296		 	270,307		 	273,438		 	275,994		 0.9%
	 ลำ�พูน	(Lamphun)	 	158,090		 	160,090		 	162,132		 	164,729		 	166,969		 1.4%
	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	189,288		 	192,669		 	196,052		 	199,359		 	202,791		 1.7%
	 อุตรดิตถ	์(Uttaradit)	 	151,176		 	153,413		 	155,686		 	157,937		 	160,077		 1.4%
	 อุทัยธ�นี	(Uthai	Thani)	 	104,066		 	106,260		 	108,485		 	110,882		 	113,246		 2.1%
 
ภาคกลาง (The Central)  2,856,861   2,926,659   2,998,903   3,072,497   3,149,678  2.5%
 
	 ก�ญจนบุร	ี(Kanchanaburi)	 	282,509		 	289,860		 	296,794		 	303,065		 	310,254		 2.4%
	 ฉะเชิงเทร�	(Chachoengsao)	 	229,135		 	235,328		 	241,628		 	248,437		 	256,000		 3.0%
	 ชัยน�ท	(Chai	Nat)	 	108,138		 	110,438		 	112,618		 	115,328		 	117,840		 2.2%
	 นครน�ยก	(Nakhon	Nayok)	 	80,883		 	82,768		 	84,764		 	86,919		 	89,052		 2.5%
	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	195,916		 	202,731		 	209,556		 	216,524		 	225,070		 3.9%
	 ปร�จีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	165,123		 	168,645		 	172,576		 	177,010		 	182,221		 2.9%
	 พระนครศรีอยุธย�	(Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya)	 	258,129		 	266,483		 	274,707		 	283,567		 	291,925		 2.9%
	 เพชรบุร	ี(Phetchaburi)	 	164,134		 	167,643		 	171,797		 	176,190		 	180,149		 2.2%
	 ร�ชบุรี	(Ratchaburi)	 	262,946		 	268,900		 	275,331		 	281,758		 	287,882		 2.2%
	 ลพบุร	ี(Lop	Buri)	 	252,488		 	257,115		 	262,446		 	267,673		 	273,039		 2.0%
	 สมุทรสงคร�ม	(Samut	Songkhram)	 	58,371		 	59,695		 	61,139		 	62,538		 	63,916		 2.2%
	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	170,654		 	174,450		 	178,367		 	183,266		 	187,555		 2.3%
	 สระบุร	ี(Saraburi)	 	218,827		 	224,068		 	229,498		 	235,103		 	241,289		 2.6%
	 สิงห์บุร	ี(Sing	Buri)	 	67,911		 	69,040		 	70,306		 	71,590		 	72,712		 1.6%
	 สุพรรณบุร	ี(Suphan	Buri)	 	255,859		 	261,992		 	268,094		 	272,653		 	278,254		 2.1%
	 อ�่งทอง	(Ang	Thong)	 	85,838		 	87,503		 	89,282		 	90,876		 	92,520		 1.8%
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 ภาค/จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556   

 Region/Province 2009 2010 2011 2012 2013 
YoY

ภาคตะวันออก (The East)  1,270,769   1,318,024   1,367,227   1,420,325   1,499,649  5.6%
 
	 จันทบุร	ี(Chanthaburi)	 	193,307		 	197,815		 	202,977		 	207,743		 	213,357		 2.7%
	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	678,508		 	706,277		 	733,031		 	762,583		 	810,915		 6.3%
	 ตร�ด	(Trat)	 	88,995		 	90,876		 	92,324		 	94,754		 	97,103		 2.5%
	 ระยอง	(Rayong)	 	309,959		 	323,056		 	338,895		 	355,245		 	378,274		 6.5%
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Northeast)  5,808,831   5,939,879   6,081,613   6,233,840   6,371,880  2.2%
 
	 ก�ฬสินธุ์	(Kalasin)	 	254,526		 	259,476		 	264,820		 	271,232		 	276,497		 1.9%
	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	510,219		 	521,559		 	534,715		 	549,114		 	561,774		 2.3%
	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	331,855		 	339,686		 	347,540		 	355,416		 	362,387		 2.0%
	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	187,579		 	192,029		 	196,975		 	202,074		 	206,362		 2.1%
	 นครร�ชสีม�	(Nakhon	Ratchasima)	 	782,449		 	802,134		 	823,789		 	846,385		 	870,650		 2.9%
	 บึงก�ฬ	(Bueng	Kan)	 	-		 	-		 	110,987		 	115,491		 	119,309		 3.3%
	 บุรีรัมย์	(Buri	Ram)	 	387,841		 	396,251		 	404,940		 	414,411		 	423,235		 2.1%
	 มห�ส�รค�ม	(Maha	Sarakham)	 	248,913		 	254,097		 	259,702		 	265,469		 	271,033		 2.1%
	 มุกด�ห�ร	(Mukdahan)	 	92,482		 	94,861		 	97,402		 	99,797		 	102,409		 2.6%
	 ยโสธร	(Yasothon)	 	144,575		 	147,306		 	150,384		 	153,652		 	156,654		 2.0%
	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	332,384		 	337,668		 	343,722		 	350,406		 	356,357		 1.7%
	 เลย	(Loei)	 	183,359		 	187,584		 	191,811		 	197,064		 	201,835		 2.4%
	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	338,328		 	343,967		 	350,176		 	356,374		 	362,193		 1.6%
	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	307,311		 	313,945		 	321,336		 	330,608		 	337,411		 2.1%
	 สุรินทร	์(Surin)	 	334,461		 	341,922		 	349,872		 	357,659		 	364,389		 1.9%
	 หนองค�ย	(Nong	Khai)	 	249,489		 	255,479		 	152,247		 	155,924		 	159,150		 2.1%
	 หนองบัวลำ�ภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	126,886		 	129,079		 	131,484		 	134,178		 	136,692		 1.9%
	 อำ�น�จเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	95,645		 	97,831		 	100,257		 	102,854		 	104,743		 1.8%
	 อุดรธ�นี	(Udon	Thani)	 	422,109		 	431,506		 	441,910		 	453,060		 	462,177		 2.0%
	 อุบลร�ชธ�นี	(Ubon	Ratchathani)	 	478,420		 	493,499		 	507,544		 	522,672		 	536,623		 2.7%
 
ภาคใต้ (The South)  2,824,430   2,911,245   3,007,039   3,105,903   3,210,128  3.4%
 
	 กระบี่	(Krabi)	 	141,027		 	146,597		 	151,850		 	157,428		 	163,076		 3.6%
	 ชุมพร	(Chumphon)	 	188,588		 	193,848		 	199,270		 	204,913		 	211,095		 3.0%
	 ตรัง	(Trang)	 	190,631		 	195,489		 	200,620		 	206,005		 	211,453		 2.6%
	 นครศรีธรรมร�ช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	464,946		 	476,439		 	492,249		 	506,992		 	521,594		 2.9%
	 นร�ธิว�ส	(Narathiwat)	 	173,004		 	177,735		 	182,290		 	187,209		 	192,577		 2.9%
	 ปัตต�นี	(Pattani)	 	153,323		 	157,145		 	161,694		 	167,310		 	171,020		 2.2%
	 พังง�	(Phang	Nga)	 	93,802		 	96,157		 	98,726		 	101,209		 	103,681		 2.4%
	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	159,425		 	163,564		 	168,259		 	172,773		 	177,357		 2.7%
	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	169,718		 	180,677		 	188,994		 	200,119		 	214,084		 7.0%
	 ยะล�	(Yala)	 	133,822		 	137,063		 	140,892		 	144,464		 	148,696		 2.9%
	 ระนอง	(Ranong)	 	70,436		 	73,324		 	76,450		 	78,951		 	81,698		 3.5%
	 สงขล�	(Songkhla)	 	421,177		 	434,137		 	449,859		 	464,261		 	480,215		 3.4%
	 สตูล	(Satun)	 	82,320		 	85,029		 	88,007		 	91,133		 	94,126		 3.3%
	 สุร�ษฎร์ธ�นี	(Surat	Thani)	 	382,211		 	394,041		 	407,879		 	423,136		 	439,456		 3.9%
 
ทั่วประเทศ (Nationwide)  21,143,975   21,681,635   22,240,259   22,836,819   23,466,417  2.8%

จํานวนที่อยู่อาศัยทั้งหมด ทั่วประเทศ (Housing Stock) รายปี
Completed and Registered Housing units - nationwide (Housing Stock), By Year

หมายเหตุ :    
1)	 ที่อยู่อ�ศัยที่มีทะเบียนบ�้นทั้งหมด	หม�ยถึง	สิ่งปลูกสร้�งที่ใช้เป็นที่อยู่อ�ศัย	
	 ซึ่งมีเจ้�บ้�นครอบครอง	และให้รวมถึงแพ	หรือเรือที่จอดเป็นประจำ�	และใช้
	 อยู่เป็นประจำ�	หรือสถ�นที่	หรือย�นพ�หนะ	ซึ่งเป็นที่อยู่อ�ศัยประจำ�ด้วย		 	
2)	 ∆YoY	หม�ยถึง	%	ขย�ยตัวเปรียบเทียบปี	2556	กับปี	2555	 	
ที่มา : ศูนย์ประมวลผลก�รทะเบียน	สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน	กรมก�รปกครอง
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

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	2013	with	2012.
Sources:	Data	Processing	Center,	The	Bureau	of	Registration	Administration,	
	 	 Department	of	Provincial	Administration
Compiled by:	Real	Estate	Information	Center
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ที่มา : 
ศูนย์ประมวลผลก�รทะเบียน	
สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน	กรมก�รปกครอง
รวบรวมและประมวลผลโดย : 
ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

Source:  
Data	Processing	Center,	
The	Bureau	of	Registration	
Administration,	Department	of	
Provincial	Administration
Compiled by: 
Real	Estate	Information	Center

จํานวนประชากร ทั่วประเทศ รายปี
Population Data - nationwide, By Year 
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ที่มา : 
ศูนย์ประมวลผลก�รทะเบียน	
สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน	กรมก�รปกครอง
รวบรวมและประมวลผลโดย : 
ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์

Source:  
Data	Processing	Center,	
The	Bureau	of	Registration	
Administration,	Department	of	
Provincial	Administration
Compiled by: 
Real	Estate	Information	Center

จํานวนที่อยู่อาศัยที่มีทะเบียนบ้าน ทั่วประเทศ รายปี
Completed and Registered Housing units - nationwide (Housing Stock), By Year
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