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การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ ท่ัวประเทศ ปี 2563 
 
จุดต ่าสุดของการโอนห้องชุดต่างชาติพบในไตรมาส 2/2563 

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ตัง้แต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 ไดส้่งผลกระทบอย่าง
มากต่อตลาดอาคารชดุที่ขายใหก้บัคนต่างชาติ  เนื่องจากไดม้ีการล็อกดาวนก์ารเดินทางเขา้-ออกประเทศท าใหค้น
ต่างชาติไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศ ซึ่งไดส้่งผลกระทบต่อการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดของคนต่างชาติ ท าให้
ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 เป็นช่วงที่ต  ่าที่สดุโดยมียอดโอนกรรมสิทธิ์เพียง 1,162 หน่วย โดยลดลงจากช่วงเดียวกนั
ของปี 2562 รอ้ยละ -61.1 และมีมลูค่าลดลงเหลือ 5,073 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -54.3  

อย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบการไดพ้ยายามอ านวยความสะดวกใหค้นต่างชาติในดา้นต่างๆ เพื่อช่วยใหผู้ซ้ือ้
หอ้งชุดชาวต่างชาติสามารถท าการรบัโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดที่สรา้งเสร็จพรอ้มโอนไดเ้พิ่มมากขึน้ในไตรมาส 3 - 4 
โดยในไตรมาส 3 มีการโอนหอ้งชุดของคนต่างชาติจ านวน 1,885 หน่วย มลูค่า 9,381 ลา้นบาท และไตรมาส 4 มี
การโอนหอ้งชดุจ านวน 2,592 หน่วย มลูค่า 12,730 ลา้นบาท  

ท าใหท้ัง้ปี 2563 มีการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดของคนต่างชาติ ทั่วประเทศรวมทัง้สิน้ 8,285 หน่วย มูลค่า 
37,716 ลา้นบาท แมว่้าการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดของคนต่างชาติไดพ้น้จุดต ่าสุดมาแลว้ แต่ยอดรวมทัง้ปีของปี 
2563 ยงัคงต ่ากว่าปี 2562 โดยจ านวนหน่วยลดลงรอ้ยละ -35.3 และมลูค่าลดลงรอ้ยละ -25.5 (ดแูผนภมูิที่ 1 - 2) 

 
แผนภมูิที่ 1 จ านวนหน่วยและมลูค่าการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชดุของคนต่างชาติ ทั่วประเทศ รายไตรมาส 

  
ที่มา : กรมที่ดิน 
รวบรวมประมวลผลโดย ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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แผนภมูิที่ 2 จ านวนหน่วยและมลูค่าการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชดุของคนต่างชาติ ทั่วประเทศ รายปี 

  
ที่มา : กรมที่ดิน 
รวบรวมประมวลผลโดย ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
 

หากเปรียบจ านวนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ เทียบกับคนไทย พบว่า ในปี 2561 คน
ต่างชาติเคยมีสดัส่วนการโอนกรรมสิทธิ์คิดเป็นรอ้ยละ 10.1 ของจ านวนหน่วยทัง้หมด และมีมลูค่าคิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ16.3 ของมลูค่าทัง้หมด  ต่อมาในปี 2562 มีสดัส่วนลดลงเหลือรอ้ยละ 9.9 ของจ านวนหน่วยทัง้หมด และ
รอ้ยละ 15.5 ของมลูค่าทัง้หมด  และมีสดัส่วนต ่าสดุ เหลือเพียงรอ้ยละ 6.8 ของจ านวนหน่วยทัง้หมด และรอ้ยละ 
12.1 ของมลูค่าทัง้หมดในปี 2563  (ดแูผนภมูิที่ 3) 

 
แผนภมูิที่ 3 สดัสว่นการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดของคนต่างชาติ 

  
ที่มา : กรมที่ดิน 
รวบรวมประมวลผลโดย ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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 ระดบัราคาหอ้งชุดที่คนต่างชาติมีการโอนกรรมสิทธิ์มากท่ีสดุ เฉลี่ย 3 ปียอ้นหลงั (ปี 2561 – 2563) ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท และราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท โดยทั้งสองระดับราคาจะมี
สดัสว่นจ านวนหน่วยใกลเ้คียงกนัคือรอ้ยละ 23.2 และรอ้ยละ 23.0 ตามล าดบั แต่เมื่อพิจารณาดา้นมลูค่าการโอน 
พบว่า หอ้งชดุระดบัราคามากกว่า 10 ลา้นบาท จะมีสดัสว่นมลูค่าสงูสดุถึงรอ้ยละ 28.5 (ดแูผนภมูิที่ 4) 

 
แผนภมูิที่ 4 สดัสว่นจ านวนหน่วยและมลูค่าเฉลี่ย 3 ปียอ้นหลงั (ปี 2561 – 2563) แยกตามระดบัราคาหอ้งชดุ 

  
ที่มา : กรมที่ดิน 
รวบรวมประมวลผลโดย ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
กรุงเทพฯมีต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์มากกว่าคร่ึง 

จังหวัดที่มีจ านวนการโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดของคนต่างชาติมากที่สุดในปี 2563 ใน 10 ล  าดับแรก ซึ่งมี
สดัสว่นจ านวนหน่วยรวมกนัมากถึงรอ้ยละ 99.7 และมีสดัสว่นมลูค่าการโอนกรรมสิทธิ์รวมกนัมากถึงรอ้ยละ 99.8 
สว่นที่เหลืออีก 20 จงัหวดัมีสดัสว่นจ านวนหน่วยเพียงรอ้ยละ 0.3 และสดัสว่นมลูค่ารวมกนัรอ้ยละ 0.2 เท่านัน้ 

จังหวัดท่ีมีโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดคนต่างชาติมากที่สุดในปี 2563 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
สดัสว่นจ านวนหน่วยมากถึงรอ้ยละ 57.1 และมีสดัสว่นมลูค่าการโอนมากถึงรอ้ยละ 73.5 เกินกว่าครึง่หนึ่งของการ
โอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศ อนัดบัสอง คือ จงัหวดัชลบุรี มีสดัส่วนจ านวนหน่วยรอ้ยละ 24.9 
แต่มีสดัส่วนมลูค่ารอ้ยละ 14.2 โดยมีอ าเภอบางละมงุ (พทัยา) เป็นอ าเภอที่มีคนต่างชาติรบัโอนกรรมสิทธิ์สูงสุด 
อนัดบัสาม คือ จงัหวดัภเูก็ต มีสดัสว่นจ านวนหน่วยเพียงรอ้ยละ 4.7 แต่มีสดัสว่นมลูค่ารอ้ยละ 4.6 สว่นอนัดบั 4 – 
10 ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ปทุมธานี ระยอง นนทบุรี และ เชียงราย 
ตามล าดบั  (ดตูารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 จงัหวดัที่มีการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชดุคนต่างชาติมากที่สดุ 10 ล าดบัแรก 
(เรียงตามจ านวนหน่วยปี 2563) 

 
ที่มา : กรมที่ดิน 
รวบรวมประมวลผลโดย ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
ชาวจีนมีสัดส่วนโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดเกือบ 60% 
 สญัชาติของคนต่างชาติที่ซือ้และรบัโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดมากท่ีสดุ 10 อนัดบัแรก ในปี 2563 เปรียบเทียบ
กบัปี 2562 ซึ่งสญัชาติของคนต่างชาติของทัง้สองปีมีรายชื่อ 10 ประเทศที่เหมือนกนั โดยอนัดับแรก เป็นชาวจีน 
ซึ่งเป็นคนต่างชาติที่มีการรบัโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดมากที่สุด โดยในปี 2562 มีสดัส่วนการโอนรอ้ยละ 59.6 ของ
จ านวนหน่วย และเพิ่มสดัส่วนเป็นรอ้ยละ 63.4 ในปี 2563 ชาวจีนส่วนใหญ่ชอบอาคารชดุในเขตอ าเภอบางละมงุ 
จ.ชลบรุี (พืน้ที่พทัยา) มากที่สดุ มีสดัสว่นรอ้ยละ 22.2 ของจ านวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์ทัง้หมด รองลงมาเป็นเขต
หว้ยขวาง กรุงเทพฯ (พืน้ที่ใกลส้ถานทูตจีน) มีสัดส่วนรอ้ยละ 9.1 อ าเภอเมืองสมุทรปราการ รอ้ยละ 7.0 และ
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ รอ้ยละ 6.8 สว่นจงัหวดัภเูก็ต มีสดัสว่นการโอนกรรมสิทธิ์เพียงรอ้ยละ 1.8 เท่านัน้  

อนัดบัสอง เป็นชาวรสัเซีย มีสดัส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ปี 2563 รอ้ยละ 4.7 ของจ านวนหน่วยทัง้หมด แต่
ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ 6.2 ของจ านวนหน่วยทัง้หมด ชาวรสัเซีย ส่วนใหญ่ชอบหอ้งชุดในอ าเภอ
บางละมงุ จ.ชลบุรี (พืน้ที่พทัยา) รอ้ยละ 72.9 รองลงมาเป็นจงัหวดัภเูก็ตทัง้ 3 อ าเภอ รอ้ยละ 19.6 และอ าเภอหวั
หิน จ.ประจวบคีรีขนัธ ์มีสดัสว่นเพียงรอ้ยละ 1.5 ของจ านวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์ทัง้หมด 

อนัดบัสาม เป็นชาวฝรั่งเศส สดัส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ปี 2563 รอ้ยละ 3.4 ของจ านวนหน่วยทัง้หมด โดย
มีสดัส่วนเพิ่มขึน้จากปี 2562 ซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ 3.1 ชาวฝรั่งเศส ส่วนใหญ่ชอบหอ้งชุดในอ าเภอบางละมุง จ.
ชลบุรี (พืน้ที่พัทยา) รอ้ยละ 43.8 รองลงมาเป็นจังหวัดภูเก็ตทัง้ 3 อ าเภอ รอ้ยละ 9.6 และอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
รอ้ยละ 8.6 ของจ านวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์ทัง้หมด 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 หน่วย มูลค่า

1 กรุงเทพมหานคร 6,391             5,471             4,727             38,340             31,150             27,739             5.87                         57.1% 73.5%

2 ชลบรุี 4,546             4,519             2,060             11,402             11,637             5,374               2.61                         24.9% 14.2%

3 ภเูก็ต 476                505                387                2,371               2,508               1,728               4.46                         4.7% 4.6%

4 สมทุรปราการ 531                1,096             380                1,141               2,488               1,060               2.79                         4.6% 2.8%

5 เชียงใหม่ 1,212             717                327                3,153               1,659               756                   2.31                         3.9% 2.0%

6 ประจวบคีรีขนัธ์ 71                   161                198                318                   626                   659                   3.33                         2.4% 1.7%

7 ปทมุธานี 70                   70                   107                69                     87                     153                   1.43                         1.3% 0.4%

8 ระยอง 61                   53                   35                   104                   81                     98                     2.81                         0.4% 0.3%

9 นนทบรุี 111                95                   31                   167                   192                   80                     2.57                         0.4% 0.2%

10 เชียงราย 19                   26                   8                     25                     45                     8                       1.02                         0.1% 0.02%

จงัหวัดอ่ืนๆ 80                   85                   25                   159                   135                   60                     2.42                         0.3% 0.2%

รวมทั่วประเทศ 13,568        12,798        8,285          57,251          50,610          37,716          4.55                  100.0% 100.0%

อันดับ
สัดส่วนปี 2563จ านวนหน่วย มูลค่า (ล้านบาท)

จังหวัด
ราคาเฉล่ียต่อ

หน่วย (ล้านบาท)
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อันดับสี่ เป็นชาวสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) สดัส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ปี 2563 รอ้ยละ 3.1 ของจ านวน
หน่วย สดัสว่นเพิ่มขึน้จากปี 2562 ซึ่งมีสดัสว่นรอ้ยละ 3.0 ชาวองักฤษ สว่นใหญ่ชอบหอ้งชดุในอ าเภอบางละมงุ จ.
ชลบรุี (พืน้ที่พทัยา) รอ้ยละ 49.4 รองลงมาเป็นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ รอ้ยละ 8.4 และเขตคลองเตย กรุงเทพฯ ซึ่งมี
สดัสว่นรอ้ยละ 4.7 ของจ านวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิท์ัง้หมด  

อนัดบัหา้ เป็นชาวเยอรมนั สดัส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ปี 2563 รอ้ยละ 2.5 ของจ านวนหน่วยทัง้หมด โดยมี
สดัสว่นเพิ่มขึน้จากปี 2562 ซึ่งมีสดัสว่นรอ้ยละ 2.2 ชาวเยอรมนั สว่นใหญ่ชอบหอ้งชดุในอ าเภอบางละมงุ จ.ชลบุรี 
(พทัยา) รอ้ยละ 58.6 รองลงมาเป็นหอ้งชุดในเขตวฒันา กรุงเทพฯ รอ้ยละ 4.7 และอ าเภอเมืองเชียงใหม่ รอ้ยละ 
4.2 ของจ านวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์ทัง้หมด 

อนัดบัหก เป็นชาวสหรฐัอเมริกา สดัส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ปี 2563 รอ้ยละ 2.2 ของจ านวนหน่วยทัง้หมด
เท่ากนักบัปี 2562 ชาวสหรฐัอเมริกา สว่นใหญ่ชอบหอ้งชุดในอ าเภอบางละมงุ จ.ชลบรุี (พืน้ที่พทัยา) รอ้ยละ 38.8 
รองลงมาเป็นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ รอ้ยละ 15.5 และหอ้งชดุในเขตวฒันา กรุงเทพฯ รอ้ยละ 5.9 ของจ านวนหน่วย
ที่โอนกรรมสิทธิท์ัง้หมด 

อนัดบัเจ็ด เป็นชาวไตห้วนั สดัส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ปี 2563 รอ้ยละ 2.0 ของจ านวนหน่วยทัง้หมด โดยมี
สดัส่วนเพิ่มขึน้จากปี 2562 ซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ 1.8 ชาวไตห้วนั ชอบหอ้งชุด 3 ล  าดบัแรกในกรุงเทพฯ 3 เขต ไดแ้ก่ 
เขตคลองเตย รอ้ยละ 15.8 รองลงมาเป็นเขตหว้ยขวาง รอ้ยละ 10.2 และเขตวฒันา รอ้ยละ 8.6 ของจ านวนหน่วย
ที่โอนกรรมสิทธิท์ัง้หมด 

อนัดบัแปด เป็นชาวญ่ีปุ่ น มีสดัสว่นการโอนกรรมสิทธิ์ปี 2563 รอ้ยละ 1.9 ของจ านวนหน่วยทัง้หมด โดยมี
สดัส่วนลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ 2.9 ชาวญ่ีปุ่ น ส่วนใหญ่ชอบหอ้งชุดในอ าเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 
(พืน้ที่พทัยา) รอ้ยละ 22.0 รองลงมาเป็นอ าเภอศรีราชา จ.ชลบุรี รอ้ยละ 18.3 และหอ้งชุดในเขตวฒันา กรุงเทพฯ 
รอ้ยละ 18.2 ของจ านวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์ทัง้หมด 

อนัดบัเกา้ เป็นชาวสิงคโปร ์มีสดัสว่นการโอนกรรมสิทธิ์ปี 2563 รอ้ยละ 1.8 ของจ านวนหน่วยทัง้หมด โดย
มีสดัส่วนเพิ่มขึน้จากปี 2562 ซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ 1.5 ชาวสิงคโปร ์คลา้ยกบัชาวไตห้วนัที่ชอบหอ้งชุด 3 ล  าดบัแรก
ในกรุงเทพฯ 3 เขต ไดแ้ก่ เขตคลองเตย รอ้ยละ 12.4 รองลงมาเป็นเขตหว้ยขวาง รอ้ยละ 12.2 และเขตวฒันา รอ้ย
ละ 9.4 ของจ านวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์ทัง้หมด 

อนัดบัสิบ เป็นชาวออสเตรเลีย มีสดัส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ปี 2563 รอ้ยละ 1.3 ของจ านวนหน่วยทัง้หมด 
โดยมีสดัสว่นลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีสดัสว่นรอ้ยละ 1.6 ชาวออสเตรเลีย จะคลา้ยกบัชาวเยอรมนัและสหรฐัอเมริกา 
ที่ส่วนใหญ่จะชอบหอ้งชุดในอ าเภอบางละมุง จ.ชลบุรี (พืน้ที่พัทยา) รอ้ยละ 51.3 รองลงมาเป็นอ าเภอเมืองจ.
เชียงใหม่ รอ้ยละ 8.2 และหอ้งชุดในเขตวฒันา กรุงเทพฯ รอ้ยละ 4.5 ของจ านวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิท์ัง้หมด (ดู
ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 สญัชาติคนต่างชาติที่มีการรบัโอนกรรมสิทธิ์หอ้งชดุมากท่ีสดุในปี 2562 - 2563 

 
ที่มา : กรมที่ดิน 
รวบรวมประมวลผลโดย ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
……………………………………….. 

 
ค าสงวนลขิสิทธิ ์

การน าขอ้มลูที่ปรากฏในรายงานฉบบันีไ้ปใชง้าน หรือเผยแพรต่่อ ไม่ว่าแต่เพียงบางส่วนหรือทัง้หมด  
กรุณาอา้งอิง “ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย”์ เป็นแหล่งที่มาของขอ้มลูดว้ย 

 
ข้อความจ ากดัความรับผิดชอบ 

ขอ้มลูสถิติ ขอ้เขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบบันี ้ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยไ์ดร้บัมาจากแหล่งขอ้มลูที่เชื่อถือได ้
หรือจากการประมวลผลที่เชื่อถือได ้ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยไ์ดต้รวจสอบจนมั่นใจในระดบัหนึ่งแลว้ แต่ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย์

ไม่สามารถยืนยนัความถกูตอ้งหรือความเป็นจรงิ และไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ 
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใชข้อ้มลู ผูน้  าขอ้มลูไปใชพ้ึงใชว้ิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 

อันดับ สัญชาติ หน่วย สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน อันดับ สัญชาติ หน่วย สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน

1 จีน 7,626      59.6% 29,518    58.3% 1 จีน 5,251      63.4% 22,865    60.6%

2 รสัเซีย 795          6.2% 2,360      4.7% 2 รสัเซีย 386          4.7% 1,141      3.0%

3 ฝรั่งเศส 402          3.1% 1,572      3.1% 3 ฝรั่งเศส 278          3.4% 1,369      3.6%

4 สหราชอาณาจกัร 390          3.0% 1,394      2.8% 4 สหราชอาณาจกัร 259          3.1% 1,143      3.0%

5 ญ่ีปุ่ น 377          2.9% 1,579      3.1% 5 เยอรมนั 211          2.5% 911          2.4%

6 สหรฐัอเมริกา 284          2.2% 1,220      2.4% 6 สหรฐัอเมริกา 182          2.2% 718          1.9%

7 เยอรมนั 277          2.2% 1,108      2.2% 7 ไตห้วัน 165          2.0% 1,104      2.9%

8 ไตห้วัน 233          1.8% 1,049      2.1% 8 ญ่ีปุ่ น 156          1.9% 836          2.2%

9 ออสเตรเลีย 204          1.6% 875          1.7% 9 สิงคโปร์ 148          1.8% 936          2.5%

10 สิงคโปร์ 198          1.5% 1,174      2.3% 10 ออสเตรเลีย 109          1.3% 592          1.6%

ปี 2562 ปี 2563


