ดร.วิชั ย วิ รัต กพั น ธ์ ผู้ ต รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรั ก ษาการผู้ อ านวยการศู น ย์
ข้ อมูลอสังหาริมทรั พย์ เปิ ดเผยว่าศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ได้ รับมอบหมายจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้
พัฒนาระบบฐานข้ อมูลอสังหาริ มทรัพย์มือสอง เพื่อเป็ นแหล่งข้ อมูลให้ กบั ประชาชนทัว่ ไปที่ต้องการที่อยู่อาศัยมือ
สอง และเพื่อเป็ นสื่อกลางให้ กับสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์ และประชาชนทั่วไปสามารถ
แสดงอสังหาริ มทรัพย์ที่ต้องการขายได้ ซึ่งนอกจากจะทาให้ เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริ มทรัพย์มือสอง
แล้ ว ยังเป็ นการสนับสนุนสินเชื่อ Reverse Mortgage ตามนโยบายภาครัฐ ในการยกระดับความเป็ นอยู่ของ
ผู้สงู อายุ และส่งผลต่อความต้ องการอสังหาริมทรัพย์ใหม่อีกด้ วย
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ ดาเนินการจัดทา Web Application ของระบบฐานข้ อมูลอสังหาริ มทรัพย์
มื อสองในชื่ อเว็บไซต์ตลาดนัดบ้ านมื อสอง (www.taladnudbaan.com) ที่ ประกอบด้ วยทรัพ ย์ จากหน่วยงาน
SFI’s กรมบังคับคดี ธนาคารกรุ งไทย บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน), บริ ษัท บริ หาร
สิ น ทรั พ ย์ สุ ขุ ม วิ ท จ ากั ด จ านวน 30,000 กว่ า รายการ และพร้ อมจะน าระบบ Go Live และเปิ ดใช้ งาน
ระบบ (Soft Launch) ได้ ภายในไตรมาส 3 ปี 2562
เว็บไซต์ตลาดนัดบ้ านมือสอง (www.taladnudbaan.com) มีฟังก์ชนั่ การใช้ งานดังนี ้
- ค้ นหาทรัพย์ สามารถค้ นหาทรัพย์อย่างง่ายได้
- ค้ นหาทรัพย์ โดยละเอียด สามารถค้ นหาทรัพย์โดยละเอียดตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ต้องการ
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- ค้ นหาทรัพย์ จากหน่ วยงาน สามารถเลือกค้ นหาเฉพาะทรัพย์จากหน่วยงานเจ้ าของทรัพย์ได้
- ตะกร้ าเก็บทรัพย์ ท่ ีสนใจ สมาชิกประเภทผู้ซื ้อสามารถจัดเก็บรายการทรัพย์โปรดที่สนใจไว้ ใน “บัญชี
ของฉัน”ได้ และสามารถบันทึกทรัพย์สงู สุดได้ 10 รายการ โดยระบบจะแสดงรายการจัดเก็บทรัพย์โปรด
ที่สมาชิกประเภทผู้ซื ้อเลือกเก็บไว้
- เปรี ยบเทียบ ผู้ใช้ งานเว็บไซต์ทวั่ ไปสามารถเปรี ยบเทียบทรัพย์ที่ต้องการได้ สามารถเลือกทรัพย์สงู สุด
ได้ 2-5 รายการ
- เครื่ องมือช่ วยในการตัดสินใจ ผู้ใช้ งานเว็บไซต์ทวั่ ไปสามารถเปรี ยบเทียบรายการทรัพย์ที่เลือกไว้ ด้วย
ระบบการให้ คะแนนเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ สามารถเลือกเปรี ยบเทียบทรัพย์ด้วยระบบสูงสุด ได้ 2-5
รายการ
- บันทึกการค้ นหา สมาชิกประเภทผู้ซื ้อสามารถบันทึกการค้ นหา โดยระบบจะคอยแจ้ งเตือนทางอีเมล
เมื่อมีทรัพย์ใหม่ที่ตรงกับเงื่อนไขที่บนั ทึกการค้ นหาไว้ ของคุณเข้ ามา สามารถบันทึกค้ นหาสูงสุด 5 การ
ค้ นหา
- บันทึกการค้ นหา / ระบบจับคู่ทรั พย์ เมื่อสมาชิกประเภทผู้ซื ้อบันทึกการค้ นหาแล้ ว ระบบจับคูท่ รัพย์
จะค้ นหาทรัพย์ตามเงื่อนไขที่บนั ทึกการค้ นหาไว้ โดยระบบจะคอยแจ้ งเตือนทางอีเมล เมื่อมีทรัพย์ใหม่ที่
ตรงกับเงื่อนไขที่บนั ทึกการค้ นหาไว้ ของคุณเข้ ามาในระบบ สามารถบันทึกการค้ นหาสูงสุด 5 การค้ นหา
สามารถแก้ ไขและลบรายการที่บนั ทึกไว้ ได้
- แจ้ งความสนใจทรั พย์ สมาชิกประเภทผู้ซื ้อสามารถแจ้ งความสนใจทรัพย์ไปยังธนาคารเจ้ าของทรัพย์
ได้ สามารถแจ้ งสนใจทรัพย์สงู สุด 5 รายการทรัพย์ สามารถแก้ ไขและลบรายการที่บนั ทึกไว้ ได้
- แจ้ งปรั บ ปรุ งข้ อ มู ล ทรั พ ย์ เจ้ าของทรัพ ย์ แต่ละรายการสามารถยื นยันการเป็ นเจ้ าของทรัพ ย์ เพื่ อ
ปรับปรุงและแก้ ไข รายการข้ อมูลทรัพย์เพิ่มเติมได้
- แผนที่ ทรัพย์แต่ละรายการสามารถแสดงแผนที่และดูสถานที่ใกล้ เคียงได้
- คานวณค่ าผ่ อนบ้ าน ทรัพย์แต่ละรายการ สามารถคานวณค่าผ่อนบ้ านได้
- สนใจสินเชื่อ ทรัพย์แต่ละรายการแสดงทางเลือกเพื่อขอสินเชื่อบ้ านได้ และสามารถติดต่อผู้ให้ บริ การ
สินเชื่อได้ เพื่อขอคาแนะนาได้
- เครื่องมือการคานวณ เครื่ องมือช่วยในการคานวณความสามารถในการกู้และค่างวดต่อเดือน คานวณ
ค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์และที่ดนิ ได้
- กิจกรรม เมนูกิจกรรม แสดงข้ อมูลงานกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาฯและอื่นๆ
- บทความน่ ารู้ เมนูบทความน่ารู้ จะแสดงบทความที่เกี่ยวข้ องกับ อสังหาฯ ต่างๆ
- ข่ าวสารองค์ กร เมนูขา่ วสารองค์กรจะแสดงข่าวสารประจาวันเกี่ยวกับอสังหาฯ แยกตามหมวด
- คาถามที่พบบ่ อย แสดงคาถามที่พบบ่อย
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