
 

Press Release 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธแ์ละบริการข้อมูล ศูนยข้์อมูลอสังหาริมทรัพย ์
ช้ัน 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท ์ 02-645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1251  www.reic.or.th  
1 

 

 
10 มิถนุายน 2565 

สถานการณต์ลาดทีอ่ยู่อาศัยมือสองท่ัวประเทศ ไตรมาส 1 ปี 2565 

 

 ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(REIC) ไดร้วบรวมขอ้มลูที่อยู่อาศยัมือสองทั่วประเทศ จาก

การประกาศขายผ่านเว็บไซต์ และขอ้มลูที่อยู่อาศัยมือสองของสถาบนัการเงินของรฐั บริษัทบริหารสินทรพัยภ์าครฐั และ

กรมบงัคบัคดี ฯลฯ ที่ประกาศขายผ่านเว็บไซตต์ลาดนดับา้นมือสอง (www.taladnudbaan.com) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูอปุทานที่อยู่

อาศยัมือสองที่ครอบคลมุในตลาดมากที่สดุ  

 จากการรวบรวมขอ้มลูพบว่าจ านวนหน่วยและมลูค่าที่อยู่อาศยัมือสองทั่วประเทศ ในไตรมาส 1 ปี 2565  มี

จ านวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน 137,957 หน่วย และมีมลูค่าเฉลี่ยต่อเดือน 937,992 ลา้นบาท ทัง้นี ้จ  านวนหน่วย

เฉลี่ยต่อเดือนและมลูค่าเฉลี่ยต่อเดือนลดลงรอ้ยละ -5.3  เมื่อเทียบกบัช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 ซึ่งมีจ านวนหน่วยเฉลี่ยต่อ

เดือน 145,753 หน่วย และมีมลูค่าเฉลี่ยต่อเดือน 990,224 ลา้นบาท แต่มีจ านวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือนและมลูค่าเฉลี่ยต่อ

เดือนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.2 และรอ้ยละ 25.1 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งมีจ านวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 114,794 

หน่วย และมีมลูค่าเฉลี่ยต่อเดือน 749,651 ลา้นบาท 

 ดร.วิชยั วิรตักพนัธ ์ผูต้รวจการธนาคาร และรกัษาการผูอ้  านวยการศูนยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์เปิดเผยว่าในไตร

มาส 1 ปี 2565 พบว่าสถานการณก์ารประกาศขายบา้นมือสองในตลาดมีความเคลื่อนไหวในทิศทางการขยายตัวเพิ่ม

มากขึน้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหนา้ โดยเดือนที่มีจ านวนหน่วยและมูลค่าที่อยู่อาศัยมือสองประกาศขาย

มากที่สดุ ไดแ้ก่ เดือนมีนาคม ซึ่งมีจ านวน 155,027 หน่วย มลูค่า 1,027,953 ลา้นบาท  
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แผนภูมแิสดงจ านวนหน่วยทีอ่ยู่อาศัยมือสองทีป่ระกาศขายสะสมในเว็บไซต ์ท่ัวประเทศ 

 

                     หมายเหต ุ: เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ 
                     ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

แผนภูมแิสดงมูลค่าทีอ่ยู่อาศัยมือสองทีป่ระกาศขายสะสมในเว็บไซต ์ท่ัวประเทศ (หน่วย : ล้านบาท) 

 

                    หมายเหต ุ: เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ 
                    ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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ตารางแสดงจ านวนหน่วยและมลูค่าบา้นมือสองที่ประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน ทั่วประเทศ 

ไตรมาส 
จ านวนหน่วย 

เฉล่ียต่อเดือน 
QoQ YoY 

มูลค่าเฉล่ียต่อเดือน 

(ล้านบาท) 
QoQ YoY 

ไตรมาส 1-2564 114,794     749,651     

ไตรมาส 2-2564 114,668 -0.1%   818,939 9.2%   

ไตรมาส 3-2564 129,732 13.1%   862,455 5.3%   

ไตรมาส 4-2564 145,753 12.3%   990,224 14.8%   

ไตรมาส 1-2565 137,957 -5.3% 20.2% 937,992 -5.3% 25.1% 

                                หมายเหต ุ: เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ 
                                ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

  

 โดยประเภทที่อยู่อาศัยมือสองที่ประกาศขายสะสมบนเว็บไซตใ์นไตรมาส 1 ปี 2565 เรียงล าดับตามจ านวน
หน่วยที่ประกาศขายสะสมเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สดุ มดีงันี ้ 

1) บ้านเด่ียว มีจ านวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 55,205 หน่วย (สัดส่วนรอ้ยละ 40.0) มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 
499,671 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 53.3)  

2) หอ้งชดุ จ านวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 40,660 หน่วย (สดัสว่นรอ้ยละ 29.5) มีมลูค่าเฉลี่ยต่อเดือน 302,231 
ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 32.2) 

3) ทาวน์เฮ้าส ์จ านวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 36,391 หน่วย (สัดส่วนรอ้ยละ 26.4) มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 
110,753 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 11.8) 

4) อาคารพาณิชย ์จ านวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 3,552 หน่วย (สัดส่วนรอ้ยละ 2.6) มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 
18,150 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 1.9) 

5) บา้นแฝด จ านวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 2,149 หน่วย (สัดส่วนรอ้ยละ 1.6) มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 7,186 
ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 0.8)  
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แผนภูมิทีแ่สดงจ านวนหน่วยทีอ่ยู่อาศัยมือสองเฉล่ียต่อเดือน ท่ัวประเทศ แยกตามประเภท 

 

        หมายเหต ุ: เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ 
        ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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แผนภูมิแสดงมูลค่าทีอ่ยู่อาศัยมือสองเฉล่ียต่อเดือน ท่ัวประเทศ แยกตามประเภท 

 

        หมายเหต ุ: เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ 
        ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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แผนภูมแิสดงสัดส่วนจ านวนหน่วยเฉล่ียต่อเดือน ท่ัวประเทศ แยกตามประเภททีอ่ยู่อาศัย 

 

                    หมายเหต ุ: เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ 
                    ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนมูลค่าเฉล่ียต่อเดือน ท่ัวประเทศ แยกตามประเภททีอ่ยู่อาศัย 

 

                    หมายเหต ุ: เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ 
                    ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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 จงัหวดัที่มีที่อยู่อาศยัมือสองประกาศขายในไตรมาส 1 ปี 2565 อยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สดุ มีจ านวนหน่วย

เฉลี่ยต่อเดือน 54,627 หน่วย (สดัสว่นรอ้ยละ 39.6 ของทัง้ประเทศ) และมีมลูค่าเฉลี่ยต่อเดือน 581,059 ลา้นบาท (สดัสว่น

รอ้ยละ 61.9)  ส่วนจังหวัดที่มีจ านวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด ส าหรบัล าดับที่ 2 – 10 ไดแ้ก่ จังหวัด

นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี เชียงใหม่ ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต และนครราชสีมา ตามล าดับ ทัง้นี ้10 

จงัหวดัดงักล่าวมีสดัส่วนจ านวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือนรวมกนั เท่ากบัรอ้ยละ 75.5 ของทัง้ประเทศ และมีสดัส่วนมลูค่าเฉลี่ย

ต่อเดือนรวมกนัรอ้ยละ 88.6  

 ราคาที่อยู่อาศัยมือสองทุกประเภทที่มีการประกาศขายในไตรมาส 1 ปี 2565 มีจ านวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ย

ต่อเดือนมากที่สดุในระดับราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 23,295 หน่วย คิดเป็นสดัส่วนเฉลี่ย

รอ้ยละ 16.9 สว่นระดบัราคาที่มีจ  านวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนนอ้ยที่สุดคือ ระดบัราคา 7.51 – 10.00 ลา้นบาท 

โดยมีจ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 7,432 หน่วย คิดเป็นสดัสว่นเฉลี่ยรอ้ยละ 5.4  

 เมื่อพิจารณาภาพรวมของปี 2564 พบว่า มีจ านวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดในระดับราคา

มากกว่า 3.01 – 5.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 25,219 หน่วย (สัดส่วนรอ้ยละ 17.3) มูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 

99,621 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 10.1) 

 ส่วนระดับราคาที่มีจ านวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนนอ้ยที่สดุคือ ระดบัราคา 7.51 – 10.00 ลา้นบาท 

โดยมีจ านวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 7,960 หน่วย (สดัสว่นรอ้ยละ 5.5) และมีมลูค่าเฉลี่ยต่อเดือน 69,509 ลา้นบาท (สดัสว่น

รอ้ยละ 7.0)  
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ตารางแสดงจ านวนหน่วยและมูลค่าทีอ่ยู่อาศัยมือสองเฉล่ียต่อเดือน ท่ัวประเทศ แยกตามระดับราคา 

 

          หมายเหต ุ: เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ 
          ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 

 

ค าสงวนลิขสิทธ์ิ 

การน าขอ้มูลท่ีปรากฏในรายงานฉบบันีไ้ปใชง้าน หรือเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าแต่เพียงบางส่วนหรือทัง้หมด  

กรุณาอา้งอิง “ศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรพัย”์ เป็นแหล่งท่ีมาของขอ้มลูดว้ย 

ข้อความจ ากัดความรับผิดชอบ 

ขอ้มูลสถิติ ขอ้เขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานฉบบันี ้ศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรพัยไ์ดร้บัมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีเชื่อถือไดห้รือจากการประมวลผลท่ีเชื่อถือได ้ศูนยข์อ้มูล

อสงัหาริมทรพัยไ์ดต้รวจสอบจนมั่นใจในระดบัหน่ึงแลว้ แต่ศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรพัยไ์ม่สามารถยืนยันความถูกตอ้งหรือความเป็นจริง และ ไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหาย

ท่ีเกิดขึน้ 

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใชข้อ้มูล ผูน้ าขอ้มูลไปใชพ้ึงใชว้ิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2645-9675-6    ฝ่ายประชาสัมพันธแ์ละบริการข้อมูล ศูนยข้์อมูลอสังหาริมทรัพย ์

  

 

 จ  านวนหนว่ย

เฉลีย่ตอ่เดือน

 มลูคา่เฉลีย่ตอ่

เดือน (ลา้นบาท)

 จ  านวนหนว่ย

เฉลีย่ตอ่เดือน

 มลูคา่เฉลีย่ตอ่

เดือน (ลา้นบาท)

 จ  านวนหนว่ย

เฉลีย่ตอ่เดือน

 มลูคา่เฉลีย่ตอ่

เดือน (ลา้นบาท)

 จ  านวนหนว่ย

เฉลีย่ตอ่เดือน

 มลูคา่เฉลีย่ตอ่

เดือน (ลา้นบาท)

 จ  านวนหนว่ย

เฉลีย่ตอ่เดือน

 มลูคา่เฉลีย่ตอ่

เดือน (ลา้นบาท)

ไมเ่กิน 1.00 ลบ. 18,063          10,462                15,274          8,767                  19,308          11,233                23,147          13,488                21,046          13,169                

1.01 - 1.50 ลบ. 11,625          14,859                11,126          14,257                14,125          18,076                15,311          19,512                15,780          20,065                

1.51 - 2.00 ลบ. 11,568          20,481                11,548          20,442                14,561          25,774                15,749          27,850                15,216          26,863                

2.01 - 3.00 ลบ. 18,251          46,103                18,057          45,645                21,556          54,447                22,925          57,790                21,712          54,691                

3.01 - 5.00 ลบ. 20,440          80,908                21,099          83,427                23,999          94,845                25,219          99,621                23,295          91,884                

5.01 - 7.50 ลบ. 12,631          77,959                13,135          81,164                11,471          70,876                15,245          94,213                14,168          87,667                

7.51 - 10.00 ลบ. 6,644            58,174                7,043            61,589                6,078            53,137                7,960            69,509                7,432            64,949                

มากกว่า 10.00 ลบ. 15,573          440,705              17,386          503,647              18,633          534,067              20,195          608,240              19,309          578,704              

รวม 114,794        749,651              114,668        818,939              129,732        862,455              145,753        990,224              137,957        937,992              

Q1/2564

ช่วงราคา

Q2/2564 Q3/2564 Q4/2564 Q1/2565


