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ขับเคลื่อนข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

REIC บูรณาการทุกข้อมูลบนทุกฐาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการวิจัย 
และวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ เสมือนเป็น
เข็มทิศหรือเครื่องมือที่สำาคัญสำาหรับ
การประเมินสถานการณ์และตัดสินใจที่ดี
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VISION
เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์
ของประเทศ ที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล

REIC ศูนย์กลางข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของประเทศที่ได้มาตรฐาน
ผ่านการสำารวจ วิจัย และการวิเคราะห์ที่แม่นยำา เพื่อประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ไทย
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ดำาเนินการด้านข้อมูล การวิเคราะห์วิจัย 
การพยากรณ์ธุรกิจ และการให้คำาปรึกษา

รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์
ของประเทศสู่สาธารณะ

MISSION

DATA Drives Real Estate การขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของไทย 
ด้วยข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ ผ่านศูนย์ข้อมูลกลาง
ที่เชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบที่ทันสมัย เพื่อรองรับ
ทุกการเปลี่ยนแปลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์
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อสังหาริมทรัพย์
REIC Missions

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

development,	including	other	related	data.

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

researches	and	situations	assessments	and	trends.		
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เป็นศูนย์พยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ราคาอสังหาริมทรัพย์
To	be	a	center	of	real	estate	demands,	supplies	and	prices	forecasts.

เป็นศูนย์ให้บริการปรึกษาและพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
To	be	a	center	for	consultation	services	and	knowledge	

developments	for	real	estate	industry.

เป็นศูนย์เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
To	be	a	center	of	real	estate	information	dissemination

and	services.

005

ANNUAL REPO
RT 2021 • REAL ESTATE INFO

RM
ATIO

N CENTER



006

AN
NU

AL
 R

EP
O

RT
 2

02
1 

• R
EA

L 
ES

TA
TE

 IN
FO

RM
AT

IO
N 

CE
NT

ER

 Real estate bubble and over supply were major 
causes of the Asian financial crisis in 1997. Many involved 
parties agreed that the crisis showed that Thailand 
lacked for proper data and information system, which 
was not able to warn developers about in coming crisis. 
Therefore, it was necessary to establish a real estate 
information in Thailand, which performs the main  
function in collecting and processing data and  
information at national level from various sources.  
It would also disseminate real estate information  
quickly and timely for minimizing risk of future crisis.
 With strongly supports from public and private 
organizations, eventually, on August 17, 2004, the  
Cabinet resolved to establish the “Real Estate  
Information Center (REIC)”, in accordance with the 
Ministry of Finance proposal. The REIC has been  
an independent unit which under the Government  
Housing Bank. Furthermore, the REIC’s operations  
has been under the supervision of the “Real Estate  
Information Center Committees” which was appointed 
by the Minister of Finance. The main objectives of 
REIC establishment are:

 วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียท่ีเกิดขึ้นในช่วง  
พ.ศ. 2540 มีสาเหตุสำาคัญจากการเกิดภาวะฟองสบู่และ 
ภาวะอุปทานท่ีอยู่อาศัยล้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ของ
ประเทศไทย ผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องหลายภาคส่วนมีความเห็น 
สอดคล้องกันว่าวิกฤตท่ีเกิดครั้งน้ีได้แสดงให้เห็นว่าในขณะน้ัน
ประเทศไทยยังขาดระบบข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ท่ีเพียงพอ 
ในการให้ข้อมูลและแจ้งเตือนต่อผู้ประกอบการฯ ถึงวิกฤต 
ท่ีกำาลังจะมาถึง ดังน้ันจึงมีความจำาเป็นท่ีจะจัดต้ัง “ศูนยข์อ้มูล
อสังหาริมทรัพย์” ขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง
ให้ทำาหน้าท่ีหลักในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ท่ีกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ มาประมวลผลเป็นข้อมูล
ภาพรวมของประเทศมาเผยแพรโ่ดยรวดเรว็ และทันเหตุการณ ์
เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตในอนาคต
 ด้วยแรงสนับสนุนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ 
และภาคเอกชน กระทรวงการคลังได้เสนอให้ คณะรัฐมนตรี       
จึงมีมติเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2547 ต้ัง “ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์” โดยเป็นหน่วยงานอิสระระดับสายงาน        
ภายใต้การกำา กับดูแลของธนาคารอาคารสงเคราะห์   
การดำาเนินงานอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดต้ัง  
2 ประการ ได้แก่

ประวัติการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์
REIC History
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 1. เพื่อทำาหน้าท่ีเป็น “หน่วยงานกลางจัดเก็บข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ของประเทศ” (Data Collection) ให้เป็นฐาน
ข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์
 2. เพื่ อทำ าหน้า ท่ี จัดทำ าข้อ มูล  ( Informat ion 
Provider) ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กับกระทรวงการคลัง
และหน่วยงานรัฐท่ีทำาหน้าท่ีกำาหนดนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมท้ังให้บริการข้อมูลแก่ภาคเอกชนและประชาชน
ผู้สนใจท่ัวไปด้วย
 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับมอบหมายให้  
เก็บรวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  7 ประเภท ได้แก่  
ท่ีอยู่อาศัย อาคารสำานักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม-รีสอร์ท  
นิคมอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ และท่ีดินเปล่า โดยจัดเก็บ 
และรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังของภาครัฐและเอกชน 
และเผยแพร่ข้อมูลในด้านอุปทาน อุปสงค์ ภาวะตลาด และ 
การเงินท่ีอยูอ่าศัย ฯลฯ
 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้เริ่มดำาเนินงานอย่าง 
เป็นทางการ เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2547 โดยมีสำานักงาน 
อยูท่ี่ชัน้ 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำานักงานใหญ ่ 
การดำาเนินงานในช่วงแรกภารกิจสำาคัญยังคงมุ่งเน้นไปที่ 

การรวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ครบท้ัง 7 ประเภท  
ท้ังท่ีเป็นข้อมูลปฐมภูมิและทติุยภูมิ และในปัจจุบนัศูนยข้์อมูล
อสังหาริมทรัพย์ได้เพิ่มความสำาคัญในการนำาข้อมูลท่ีจัดเก็บ
มาใช้เพื่ อการวิเคราะห์และวิจัย เพื่ อนำาผลไปเผยแพร่ 
สู่สาธารณะผ่านช่องทางหลักบนเว็บไซต์ www.reic.or.th  
สื่อสังคมออนไลน์ การจัดสัมมนา การแถลงขา่ว การให้ข้อมูล
ผ่านสื่อมวลชน และผ่านชอ่งทางอ่ืนๆ
 ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สามารถดำาเนิน
ภารกิจได้ครบถ้วนอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังในส่วนของการ 
รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ การเป็นศูนย์วิจัย วิเคราะห์ 
และพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ราคาอสังหาริมทรัพย์   
เพื่ อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์  
รวมถึงทำาการเผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านอสังหาริมทรัพย์ นอกจากน้ี ยังได้ทำาหน้าท่ีบริการ 
ให้คำาปรึกษาและพัฒนาความรู้เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์  
การทำาภารกิจของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับความ 
ร่วมมือและการสนับสนุนการทำ างานแก่ทุกภาคส่วน 
ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน และได้รับการยอมรับ 
ด้วยดีเสมอมา

 1. To be a national center of real estate data 
collection and database development, which is 
accurate, reliable, and up to date.
 2. To perform as real estate information  
provider for serving the Ministry of Finance and  
government agencies responsible for national  
economic policies, as well as private sector and the 
interested people.
 The REIC has been assigned to collect 7 
real estate data and information categories, including 
housesand condos, office buildings, shopping centers, 
hotels-resorts, industrial estates, golf courses and 
vacant land from various data sources of public and 
private organizations. Moreover, it also disseminates 
information of real estate supplies, demands, 
market conditions, housing finance etc.
 The REIC official commenced its operation 
on August 25, 2004. The office has been located on 
the 18th floor, Building 2, Government Housing Bank, 
head office. At the initial stage, the major tasks were 
focused on data and information collection in the 7 
real estate categories from the primary and secondary 
sources. At present, the REIC emphasizes on utilizing 
these data and information, and distributing these  
results to all stakeholders and general public 
through REIC official website "www.reic.or.th", and  
social network channels, as well as traditional  
channels such as seminars, press conferences and 
mass medias, etc.
 Today, the REIC can complete all assigned 
missions concretely, in terms of real estate data and 
information collection; center of research, analyses 
and forecasts on real estate situations assessments; 
provision of real estate information services and 
dissemination. Moreover, the REIC also delivers  
real estate consultation services, knowledge  
developments and education to interested persons  
and organizations. The REIC’s tasks and missions  
have been received well cooperations and supports  
from all stakeholders, both public and private sectors, 
and its accomplishments have also been received  
well acceptance persistently.
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ประวัติการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์
REIC History
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REIC Timelines 
2547 - 2564

•	จัดทำ�ร�ยง�นและเผยแพร่ข้อมูลภ�วะตล�ด	โอก�ส	
	 และอุปสรรค	สำ�หรับก�รลงทุนในธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์
	 ในประเทศกลุ่มอ�เซียน
•	จัดทำ�ร�ยง�นโครงก�รที่อยู่อ�ศัยสำ�หรับประช�กรฐ�นร�ก
•	จัดทำ�	REIC	Research	Report	โครงก�รจัดสรรเปิดตัวใหม่	
	 และโครงก�รอ�ค�รชุดเปิดตัวใหม่	ในพื้นที่กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล

•	ร่วมกับ	3	สม�คมหลักด้�นอสังห�ริมทรัพย์	จัดทำ�ดัชนี
	 คว�มเชื่อมั่นผู้ประกอบก�รธุรกิจพัฒน�ที่อยู่อ�ศัย
•	พัฒน�โปรแกรมก�รจัดเก็บและติดตั้งระบบเครือข่�ย
	 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลก�รออกใบอนุญ�ต		
	 จัดสรรที่ดิน	อ�ค�รชุดสร้�งเสร็จจดทะเบียน	และโอน	 	
	 กรรมสิทธิ์อสังห�ริมทรัพย์	แก่กรมที่ดิน
•	พัฒน�สู่คลังข้อมูล	หรือ	Real	Estate	Data	Warehouse		
	 ที่สมบูรณ์แบบ	เพื่อเป็นแหล่งกล�งในก�รจัดเก็บข้อมูลที่		
	 รวบรวมได้	

•	ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์เปิดทำ�ก�รวันที่	17	สิงห�คม	2547
•	เริ่มต้นพัฒน�ฐ�นข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์	7	ประเภท	ได้แก่	
	 ที่อยู่อ�ศัย	อ�ค�รสำ�นักง�น	ศูนย์ก�รค้�	โรงแรม-รีสอร์ท	 
	 นิคมอุตส�หกรรม	สน�มกอล์ฟ	และที่ดินเปล่�

•	พัฒน�ระบบ	MLS	หรือ	Multiple	Listing	Service	และ
	 ขอคว�มร่วมมือบริษัทตัวแทนน�ยหน้�อสังห�ริมทรัพย์
	 ให้เป็นผู้นำ�เข้�ข้อมูล
•	ขย�ยก�รจัดเก็บข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์	เพิ่มเติม	57	
	 ร�ยก�ร	โดยเพิ่มข้อมูลก�รโอนกรรมสิทธิ์อสังห�ริมทรัพย์
	 ครบทั้ง	6	ประเภท	ในพื้นที่	กทม.	-	ปริมณฑล	

•	ร่วมมือกับก�รเคหะแห่งช�ติ	ศึกษ�วิจัยก�รค�ดประม�ณ	
	 คว�มต้องก�รที่อยู่อ�ศัยในช่วงปี	2552	-	2559
•	พัฒน�โปรแกรมก�รจัดเก็บและติดตั้งระบบเครือข่�ย	 	
	 คอมพิวเตอร์ในก�รจัดเก็บข้อมูลก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�ง	
	 อ�ค�ร	ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
•	ร่วมกับกรมธน�รักษ์ในก�รจัดเก็บข้อมูลก�รโอนกรรมสิทธิ์	
	 จ�กแบบร�ยง�น	ท.ด.86	(ปัจจุบันได้ยกเลิกระบบนี้ไปแล้ว		
	 เนื่องจ�กได้รับข้อมูลจ�กกรมที่ดิน)
•	สำ�รวจและวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รที่อยู่อ�ศัยของผู้เข้�ชมง�น 
	 มหกรรมบ้�นและคอนโด	ตั้งแต่ปี	2551	ถึงปัจจุบัน

•	จัดทำ�ดัชนีร�ค�ห้องชุดในกรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล
	 โดยร่วมกับสม�คมอ�ค�รชุดไทย
•	จัดทำ�ดัชนีร�ค�ค่�ก่อสร้�งบ้�นม�ตรฐ�น	โดยร่วมกับ
	 สม�คมธุรกิจรับสร้�งบ้�น
•	จัดทำ�ร�ยง�นก�รศึกษ�สิทธิก�รถือครองอสังห�ริมทรัพย์
	 ของช�วต่�งช�ติ

2547

•	ร่วมกับสม�คมธุรกิจบ้�นจัดสรร	และสม�คม
	 อสังห�ริมทรัพย์ไทย	จัดทำ�ดัชนีร�ค�บ้�นเดี่ยว	และท�วน์เฮ้�ส์	
	 ในกรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล
•	พัฒน�หลักสูตร	REIC	Real	Estate	Certification	Program	
	 สร้�งองค์คว�มรู้ควบคู่ก�รใช้ข้อมูล
•	พัฒน�ง�นสำ�รวจโครงก�รที่อยู่อ�ศัย	สู่	Customized	Reports	
	 ร�ยทำ�เล	
	 ปริมณฑล

•	ร่วมกับกรมบังคับคดี	จัดทำ�ดัชนีร�ค�บ้�นมือสอง	
	 (ทรัพย์บังคับคดี)	
•	เผยแพร่ร�ยง�นโครงก�รอ�ค�รชุดเปิดใหม่ร�ยเดือน
•	จัดทำ�ร�ยง�นผลกระทบจ�กอุทกภัยต่อภ�คที่อยู่อ�ศัย	

2553
2554

2555

2556

2552

2551

2548

2549

2550

•	สำ�รวจโครงก�รที่อยู่อ�ศัยที่อยู่ระหว่�งก�รข�ย	
	 และเผยแพร่ผลสำ�รวจเป็นครั้งแรก	จำ�นวน	16	จังหวัด
•	พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลบ้�นมือสอง	โดยรวบรวมข้อมูล
	 บ้�นมือสองจ�กหน่วยง�นร�ชก�ร	AMC	ของรัฐ	และ		 	
	 AMC	เอกชน	สถ�บันก�รเงิน	และบริษัทตัวแทน-น�ยหน้�ฯ		
	 ได้ม�กกว่�	200,000	ร�ยก�ร	ให้บริก�รผ่�น	
	 www.clickthaihome.com

•	จัดกิจกรรม	“มหกรรมบ้�นมือสองแห่งช�ติ”	ซึ่งถือว่�
	 จุดเริ่มต้นแห่งก�รพัฒน�ฐ�นข้อมูลธุรกิจบ้�นมือสอง
•	เผยแพร่ดัชนีร�ค�ข�ยส่งวัสดุก่อสร้�ง
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•	จัดทำ�	Standard	Data	Platform	เพื่อเผยแพร่สถิต ิ
	 ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์ต�มกรอบเวล�อย่�งต่อเนื่อง
	 และสม่ำ�เสมอ
•	เพิ่มก�รจัดทำ�ข้อมูลใหม่ในกลุ่มที่อยู่อ�ศัย	7	ข้อมูล	 
	 อ�ทิ	ที่อยู่อ�ศัยเปิดข�ยใหม่	ยอดข�ยที่อยู่อ�ศัยใหม่	
	 ที่อยู่อ�ศัยเริ่มก่อสร้�งใหม่	ที่อยู่อ�ศัยเหลือข�ยสะสม	
	 ที่อยู่อ�ศัยสร้�งเสร็จเหลือข�ย	เป็นต้น	
•	จัดทำ�ร�ยง�นบทวิเคร�ะห์ร�ยทำ�เล	อ�ทิ	พื้นที่
	 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ปี	2558	โครงก�รที่อยู่อ�ศัย
	 ต�มแนวรถไฟฟ้�	และร�ยง�นบทวิเคร�ะห์แนวโน้ม
	 ก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�ห้องชุด	ปี	2557
•	พัฒน�ระบบสืบค้นข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์	REIC	search		
	 engine	เพื่อเพิ่มช่องท�งในก�รเผยแพร่ข้อมูลให้
	 ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลที่ต้องก�รได้อย่�ง
	 รวดเร็ว

•	พัฒน�ข้อมูลต�ม	Indicators	ต�ม	Standard	Data	
	 Platform	สำ�หรับเป็นเครื่องชี้วัดด้�นที่อยู่อ�ศัยและ  
	 อสังห�ริมทรัพย์อื่น	จำ�นวน	6	ร�ยก�ร
•	สำ�รวจโครงก�รที่อยู่อ�ศัยในจังหวัดระดับรอง
	 ของภูมิภ�ค	อีก	14	จังหวัด	รวมกันเป็น	26	จังหวัด
•	ก�รพัฒน�โปรแกรมสืบค้นข้อมูลโครงก�รสำ�รวจ
	 ที่อยู่อ�ศัย
•	ก�รจัดทำ�ดัชนีศักยภ�พคว�มเป็นเจ้�ของที่อยู่อ�ศัย	  
	 (Housing	Affordability	Index	:	HAI)
•	ก�รพัฒน�	Application	บน	Smart	Phone	เพื่อให้	 	
	 บริก�รข่�วอสังห�ริมทรัพย์	(น้ำ�หนักร้อยละ	10)

•	จัดทำ�ดัชนีร�ค�ที่ดินเปล่�ก่อนก�รพัฒน�	
•	พัฒน�	Smart	REIC	Mobile	Application	ให้บริก�รข้อมูล	
	 สำ�หรับสม�ชิกเว็บไซต์	www.reic.or.th	ร�ยง�นข่�ว  
	 อสังห�ริมทรัพย์	และข่�วประช�สัมพันธ์
•	จัดทำ�ร�ยง�นบทวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รที่อยู่อ�ศัย	
	 จ�กผลสำ�รวจคว�มต้องก�รที่อยู่อ�ศัยผ่�น	Application	 
	 “Home	for	All”	ซึ่งพัฒน�โดยธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์

•	บูรณ�ก�รรูปแบบก�รให้บริก�รสถิติข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์	
	 ผ่�นเว็บไซต์	www.reic.or.th	รูปแบบใหม่เพื่อก�รเข้�ถึง
	 ที่ง่�ยและรวดเร็วยิ่งขึ้น	
•	เพิ่มก�รจัดทำ�ชุดข้อมูลที่อยู่อ�ศัยประเภทก�รโอนกรรมสิทธิ์ 
	 อสังห�ริมทรัพย์ทั้ง	7	ประเภทได้ครอบคลุม	77	จังหวัด
	 ทั่วประเทศ	
•	เผยแพร่บทวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์อสังห�ริมทรัพย์		 	
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	และจังหวัดภูมิภ�ค	เป็นร�ยไตรม�ส
•	จัดทำ�ระบบ	Warning	System	เพื่อเตือนภัยท�งเศรษฐกิจ
	 ของอสังห�ริมทรัพย์	จำ�นวน	4	ด้�น	ได้แก่	ด้�นก�รโอน
	 กรรมสิทธิ์ที่อยู่อ�ศัย	ด้�นที่อยู่อ�ศัยสร้�งเสร็จจดทะเบียน	
	 ด้�นอัตร�ดูดซับที่อยู่อ�ศัย	ด้�นดัชนีรวม	อุปสงค์	และ	 	
	 อุปท�น	ที่อยู่อ�ศัย	นำ�ร่องในพื้นที่	กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล
•	ลงน�มบันทึกคว�มเข้�ใจว่�ด้วยคว�มร่วมมือจัดทำ�ข้อมูล
	 อสังห�ริมทรัพย์	ระหว่�ง	14	สม�คมด้�นก�รพัฒน�
	 ที่อยู่อ�ศัย	และศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์	
•	ศึกษ�ก�รจัดทำ�ระบบ	Big	Data	เพื่อก�รวิเคร�ะห์วิจัย	
	 ตล�ดอสังห�ริมทรัพย์	

2560
2559

2564

2563

2558

2557

2562

2561

•	เพิ่มก�รจัดเก็บและร�ยง�นข้อมูลก�รถือครองกรรมสิทธิ์		
	 ห้องชุดของคนต่�งด้�วทั่วประเทศ	เพื่อเผยแพร่เป็นร�ยเดือน	
•	เพิ่มก�รจัดเก็บและร�ยง�นข้อมูลที่อยู่อ�ศัยสร้�งเสร็จ
	 จดทะเบียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	ภูเก็ต	เชียงใหม่	
	 และขอนแก่น	
•	เพิ่มก�รจัดเก็บและร�ยง�นข้อมูลก�รเช่�ที่ดินระยะย�ว
•	ดำ�เนินโครงก�รพัฒน�	Map-Based	Self	Reporting	  
	 Application	เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รสำ�รวจข้อมูล
	 ที่อยู่อ�ศัยภ�คสน�ม	
•	พัฒน�รูปแบบก�รให้บริก�รระบบสม�ชิก	Exclusive		 	
	 Member	เพื่อเพิ่มมูลค่�ให้แก่ชุดข้อมูล	
•	เปิดให้บริก�ร	www.taladnudbaan.com	เป็นส่วนหนึ่งของ	
	 แผนก�รพัฒน�ฐ�นข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์มือสอง	และทำ� 
	 หน้�ที่เป็น	Digital	Virtual	Market	เพื่อเก็บข้อมูลบ้�นมือสอง	
	 และ	NPA	ของธน�ค�รเฉพ�ะกิจของรัฐ	และกรมบังคับคดี

•	พัฒน�ฐ�นข้อมูลด้�นอสังห�ริมทรัพย์ให้ครอบคลุม	7	ประเภท		
	 โดยเพิ่มข้อมูลที่อยู่อ�ศัยสร้�งเสร็จจดทะเบียน	จังหวัดระยอง		
	 สงขล�	เชียงร�ย	และนครร�ชสีม�	รวม	65	ร�ยง�น
•	ปรับรูปแบบก�รเผยแพร่ข้อมูลผ่�นระบบออนไลน์	ทั้งในส่วน	
	 ของก�รจัดสัมมน�เผยแพร่ข้อมูล	และก�รเพิ่มช่องท�งเผยแพร่	
	 ข้อมูลผ่�น	Social	Media	
•	จัดทำ�บทวิเคร�ะห์ข้อมูลตล�ดที่อยู่อ�ศัยมือสอง	จ�ก	Data	 
	 Preparation	and	Analytics
•	จัดทำ�บทวิเคร�ะห์ประเมินผลกระทบจ�กม�ตรก�รของรัฐ
	 ในก�รกระตุ้นภ�คธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์	
•	เพิ่มประสิทธิภ�พในก�รให้บริก�รข้อมูลผ่�น	Social	Media		
	 เต็มรูปแบบ	

•	เพิ่มพื้นที่ก�รสำ�รวจโครงก�รที่อยู่อ�ศัยที่อยู่ระหว่�ง
	 ก�รข�ยเป็น	40	จังหวัด	เพื่อให้ครอบคลุมให้ได้ถึง
	 ร้อยละ	90	ของจังหวัดที่มีก�รพัฒน�โครงก�รจัดสรร	
	 ที่ดินและอ�ค�รชุด
•	จัดทำ�ร�ยง�นบทวิเคร�ะห์ข้อมูลโครงก�รที่อยู่อ�ศัย 
	 สำ�หรับผู้สูงอ�ยุ

•	เพิ่มข้อมูลที่อยู่อ�ศัยสร้�งเสร็จจดทะเบียน	13	จังหวัด		 	
	 (ฉะเชิงเทร�	พิษณุโลก	สุร�ษฎร์ธ�นี	อุดรธ�นี	นครสวรรค์		
	 อบุลร�ชธ�นี	มห�ส�รค�ม	เพชรบรีุ	ประจวบครีีขันธ์	อยุธย�		
	 สระบุรี	นครศรีธรรมร�ช	และต�ก)
•	เพิ่มก�รร�ยง�นข้อมูลไถ่ถอนและจำ�นองใหม่	(Refinance)	 
	 จ�กก�รโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อ�ศัยทั่วประเทศ
•	ก�รรวบรวมและวิเคร�ะห์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์มือสอง
	 ที่ประก�ศข�ยท�งออนไลน์	
•	จัดทำ�ตัวชี้วัดเพื่อติดต�มก�รเปลี่ยนแปลงของภ�ค  
	 อสังห�ริมทรัพย์	(Real	Estate	Warning	Indicators)	
	 ในพื้นที่	EEC
•	จัดทำ�บทวิเคร�ะห์เชิงบูรณ�ก�รร�ยภ�ค	8	ภ�ค	เพื่อเป็น 
	 ข้อมูลก�รตล�ด	สำ�หรับหน่วยง�นของธน�ค�ร
•	เพิ่มบริก�รระบบสม�ชิกแบบ	Personalize	Member		 	
	 Package	รองรับคว�มต้องก�รใช้ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้ร�ยย่อย	
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ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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ทศวรรษท่ีผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่า ภาคอสังหาริมทรัพย์  
มีบทบาทอย่างมากต่อการขับเคล่ือนและการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีได้สรา้งให้เกิดการผลิต 
การบริโภค และการจ้างงานให้กับอุตสาหกรรมต้นน�า เช่น  
วัสดุก่อสรา้ง ฯลฯ และอุตสาหกรรมปลายน�า เชน่ เฟอรนิ์เจอร์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ในขณะเดียวกันหากไมมี่การติดตาม
การเปล่ียนแปลงของอุปทานและอุปสงค์ในภาคอสงัหารมิทรพัย์
อยา่งเหมาะสม ก็อาจจะนำาพาให้เกิดความเสยีหายต่อเศรษฐกิจ
ไทยได้ 
 จากบทเรียนวิกฤตการณ์ฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ 
ในปี 2540 ได้ทำาให้รฐับาลตระหนักถึงความสำาคัญและจำาเป็น
ในการใช้ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อติดตามสถานการณ์ 
กำาหนดนโยบาย และมาตรการท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนา 
ภาคอสังหาริมทรัพย์ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเป็นกลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ในภาพรวม รฐับาลจึงได้จัดต้ัง “ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย”์ 
ขึ้นเพื่อทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
ของประเทศต้ังแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน
 ข้อ มูล ต่างๆ  ท่ี ศูน ย์ ข้อ มูลอสั งหาริมทรัพย์ ไ ด้  
สรรค์สร้างขึ้นในช่วงเวลากว่า 18 ปี ได้รับการยอมรับและ 
ถูกนำาไปใช้ประโยชน์ท้ังจากภาครัฐท่ีมีบทบาทสำาคัญต่อ 
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ สำานักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และธนาคารแห่งประเทศไทย และจากผู้ประกอบการพัฒนา 
อสงัหารมิทรพัยเ์อกชนในทกุระดับได้ใช้ประโยชน์จากขอ้มูล
ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในการวางแผนและกลยุทธ์ 
ทางธุรกิจอยา่งหลากหลาย ซึง่สะท้อนได้ว่ามีหนว่ยงานท่ีเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลในการติดตามสถานการณ์และจัดเก็บข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความสำาคัญต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ของประเทศ

 ในชว่งการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ในปี 2563 
และ 2564 ท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างมากต่อท้ังอุปสงค์ 
และอุปทานของภาคอสังหารมิทรพัย ์ประกอบกับภาพรวมทาง
เศรษฐกิจท่ีอยู่ในภาวะท่ียังคงฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ จากปัญหา 
รายได้ครวัเรอืนท่ียังไมฟ้ื่นตัวดี และภาระหน้ีครวัเรอืนท่ียงัคงอยู ่
ในระดับสูงอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงภาวะเงินเฟ้อท่ีส่งผลต่อ 
ราคาสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนจะสง่ผลต่อกำาลังซื้อ
ของผู้ท่ีต้องการซ้ือท่ีอยู่อาศัย และเม่ือรัฐบาลได้พิจารณา 
ถึงข้อมูลต่างๆ แล้ว ในชว่งท่ีผา่นมาได้ให้ความสำาคัญในการใช้ 
ภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นกลไกในการฉุดดึงให้ภาพรวมทาง
เศรษฐกิจให้มีการขบัเคล่ือนและฟ้ืนตัวผา่นมาตรการกระตุ้น
ภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเน่ือง ควบคู่กับการสร้างความ
ม่ันใจด้านระบบสาธารณสุขผ่านการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตาม 
เป้าหมาย การผ่อนคลายมาตรการทางสังคม และการ 
เปิดประเทศต้อนรบัการท่องเท่ียว 
 ล่าสดุในปี 2565 รฐับาลโดยกระทรวงการคลังได้ออก
มาตรการกระตุ้นตลาดท่ีอยูอ่าศัย โดยการลดค่าธรรมเนียม 
การโอนกรรมสิทธิแ์ละค่าจดจำานองอสังหาริมทรัพย์รวมกัน
เหลือเพียง 0.01% จากเดิม 3.00% ให้กับท่ีอยูอ่าศัยในราคา 
ไม่เกิน 3 ล้านบาท และขยายมาตรการดังกล่าวให้ครอบคลมุ 
ท่ีอยู่อาศัยสำาหรับมือ 1 และมือ 2 รวมถึงการท่ีธนาคาร 
แห่งประเทศไทยได้ผ่อนปรนมาตรการการควบคุม LTV 
เพื่อให้ผู้ท่ีต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัยท้ังเพ่ือการอยู่อาศัยเป็น 
บ้านหลังแรก หรือหลังท่ี 2 ข้ึนไป หรือเพื่ อการลงทุน 
ท้ังสองมาตรการท่ีกล่าวมาสามารถช่วยให้ผู้ท่ีต้องการ 
ท่ีอยู่อาศัยสามารถซื้อท่ีอยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ความ
ต้องการซ้ือท่ีอยูอ่าศัยในตลาดเพิม่ขึ้น และผู้ประกอบการฯ  
เกิดความม่ันใจและมีการลงทุนพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ก็เพิ่ม 
มากขึน้อยา่งต่อเน่ือง ซึง่จะชว่ยกระตุน้การจ้างงานท้ังในภาค
อสังหารมิทรพัย ์ และอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองและภาคบรกิาร 
ได้อยา่งชดัเจน
 ด้วยบทบาท และความสำา คัญของศูนย์ข้อ มูล
อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีต่อการพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์ 
และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศในชว่งท่ีผ่านมา ในนาม
ของประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธาน
กรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เรายังคงมีความมุง่ม่ัน
อยา่งยิง่ในการสนับสนุนการพฒันาศูนยข้์อมูลอสงัหารมิทรพัย์
ให้เกิดความยัง่ยืนและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล พร้อมท้ัง
ขยายบทบาทและขดีความสามารถในการทำาหน้าท่ีหนว่ยงาน
กลางของประเทศไทยในการบริการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  
ท่ีครอบคลมุทกุด้าน และเป็นกลไกสำาคัญหน่ึงในการขบัเคล่ือน
ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจไทย ให้สามารถเติบโต
ได้อยา่งม่ันคง ม่ังค่ัง และยัง่ยนืตลอดไป
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สารประธานกรรมการดำาเนินการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

นายฉัตรชัย ศิริไล
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ประธานกรรมการดำาเนินการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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 การดำ า เ นินงานในช่วง เวลากว่า  18  ปี ท่ีผ่ านมา 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  ธนาคารอาคารสงเคราะห์   
ได้ดำ าเ นินการตามพันธกิจท่ีสำาคัญในการเป็นศูนย์กลาง 
การรวบรวมและพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และข้อมูล 
ประกอบอ่ืนๆ สำาหรับนำาไปใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ และ 
พยากรณ์ เ พ่ือประเมินสถานการณ์และแนวโน้มทิศทาง  
ของภาคอสังหาริมทรัพย์ บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ  
รวมถึงการเป็นศูนย์ให้บริการปรึกษาและพัฒนาความรู้  
เ ก่ียว กับอสั งหาริมท รัพย์มาอย่ าง ต่อ เ น่ือง  นอกจาก น้ี   
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  ยังได้มีส่วนสนับสนุนข้อมูล  
ในการดำาเนินการตามพันธกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์  
ในการ “ทำาให้คนไทยมีบ้าน” อีกสว่นหน่ึงด้วยเชน่กัน
 ในปี 2564 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้สร้างสรรค์ 
ง า น ใ ห ม่  ท่ี ไ ด้ ผ่ า น ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ดำ า เ นินการฯ ใ ห้ดำ า เ นินการในเรื่ อง ท่ีสำ า คัญหลายเ ร่ือง 
ประกอบด้วย (1) ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวด 
ท่ี อ ยู่ อ า ศั ย )  เ พื่ อ เ ป็ น ดั ช นี ท่ี แ ส ด ง ภ า พ ร ว ม ข อ ง ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์สะท้อนจากเครื่องชี้สำาคัญต่างๆ (2) รายงาน 
ผลการติดตามการเปล่ียนแปลงภาคอสังหาริมทรัพย์จาก 
เคร่ืองช้ีต่างๆ (Real Estate Warning Indicators) สำาหรับ  
พื้นท่ี EEC และหน่วยเหลือขายท่ีสร้างเสร็จแล้วในกรุงเทพฯ - 
ปริมณฑล เพื่ อทราบถึงระดับความเสี่ยงของสถานการณ์  
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่าอยู่ในระดับใด (3) การรวบรวมและ 
เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์อุปทานในตลาดที่อยู่อาศัยมือสอง  
เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการปรับเปล่ียนในเชิงอุปทานท่ีอยู่อาศัย 
มือสองซึ่งอาจกระทบต่อท่ีอยู่อาศัยใหม่และพฤติกรรมของ  
ผู้ซื้อท่ีอยู่อาศัย (4) การติดตามนโยบายรัฐในด้านท่ีอยู่อาศัย  
เพื่อทราบถึงผลจากการดำาเนินนโยบายของรัฐท่ีอาจส่งผลบวก
และผลลบต่อตลาดท่ีอยูอ่าศัย และ (5) การติดตามสถานการณ์ 
การโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุดของคนต่างชาติในประเทศไทย  
เพื่อทราบถึงขนาดของตลาดอาคารชุดของคนต่างชาติ และ 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีมีต่อตลาด 
อาคารชุดในภาพรวม

 ในปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้มีความพร้อม
ท้ังด้านข้อมูลท่ีมีการสะสมฐานข้อมูลสถิติด้านอสังหาริมทรัพย์
ครอบคลุมทกุจังหวัดอยา่งต่อเน่ืองมากกว่า 10 ปี ขอ้มูลการสำารวจ
ตลาดท่ีอยู่อาศัยในจังหวัดหลัก 27 จังหวัดหลักของประเทศ  
และการนำาข้อมูลมาผลิตบทวิเคราะห์และการคาดการณ์
สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการกำาหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ 
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น  
และยังเป็นประโยชน์ต่อการนำาไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
เ พื่ อ ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ล ง ทุ น แ ล ะ ก า ร ข ย า ย ธุ ร กิ จ  โ ด ย 
ผ่านหน่วยงานวิจัยของสถาบันการเงินและบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงกลุ่มนักวิชาการ และประชาชนผู้ท่ี 

สนใจก็สามารถนำาข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่ายได้อย่างหลากหลาย 
ด้วยเชน่กัน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะหน่วยงานท่ีจัดต้ังและ
ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
มาต้ังแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ยังคงเห็นถึงความสำาคัญในการทำา
หน้าท่ีของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ต่อประเทศและสังคม และ
ยังเห็นศักยภาพในการเพ่ิมบทบาทการดำาเนินงานของศูนย์ขอ้มูล
อสังหาริมทรัพย์ให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์เจาะลึกท่ี
ครอบคลมุในทุกมิติมากขึน้ ท้ังด้านการพฒันาโรงแรม ศูนยก์ารค้า 
อาคารสำานักงาน ฯลฯ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบอย่างมาก 
จากการแพรร่ะบาดของไวรัส COVID-19 ในชว่งปี 2563 – 2564 
ท่ีผ่านมา นอกจากน้ี ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ควรมีบทบาท 
มากขึ้นในการส่งเสริมให้เกิดการซื้ อท่ีอยู่อาศัยตามความ 
เหมาะสมของกำาลังซื้อ (Affordable Housing) ของคนในประเทศ
อีกด้วย ซ่ึงจะเป็นการสนับสนุนต่อการทำาหน้าท่ีของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในฐานะธนาคารผู้นำาตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย
ของประเทศ และเพ่ือจะนำาไปสูก่ารเป็น “ธนาคารท่ีดีท่ีสดุสำาหรบั
การมีบ้าน” ตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์พรอ้มสนับสนุนการดำาเนินงาน
ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในทุกด้าน เพื่ อให้สามารถ 
ร่วมมือกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือรว่มกันขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง และรว่มกัน 
“ทำาให้คนไทยมีบ้าน” ตลอดไป 
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สารผู้อำานวยการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์
ผู้ตรวจการธนาคาร
รักษาการผู้อำานวยการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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จะส่งผลในการช่วยกระตุ้นให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ให้มีการ 
ฟื้ นตัวขึ้นอยา่งชัดเจน ดังจะเห็นได้ว่า การขยายตัวของหน่วย
ท่ีอยู่อาศัยเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2564 และไตรมาส 1  
ปี 2565 มีการขยายตัวเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ 
ปีก่อนถึง 42.9% และ 227.5% ตามลำาดับ ประกอบกับ 
ยอดขายท่ีอยู่อาศัยใหม่ ในไตรมาส 1 ปี 2565 มีการ 
ขยายตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดยสูงกว่าค่าเฉล่ียต่อไตรมาส 
ในปี 2564 ถึง 94.5%
 อยา่งไรก็ตาม ในปี 2565 ยังคงมีเหตุปัจจัยเสี่ยงใหม่ๆ 
ท่ียังคงถาโถมเข้ามาในระบบเศรษฐกิจไทย นับต้ังแต่ 
ผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ได้ทำาให้ราคาวัสดุ
ก่อสร้างท่ีปรับตัวสูงขึ้น และราคาน�ามันท่ีเป็นหน่ึงในปัจจัย 
การผลิตท่ีสำาคัญเพิ่มสูงขึ้นและเป็นสาเหตุหลักท่ีทำาให้เกิด
ภาวะเงินเฟ้อ และช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ซ่ึงจะทำาให้ค่า 
ครองชีพเพิ่มข้ึนและกำาลังซื้อท่ีอยู่อาศัยของประชาชนลดลง 
เม่ือประกอบกับต้นทุนในการก่อสร้างท่ีสูงขึ้นจากราคาวัสดุ
ก่อสร้างท่ีสูงขึ้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพและ 
การปรับขึ้นของอัตราค่าจ้างแรงงานฝีมือ ก็นับว่าเป็นอุปสรรค
ท่ีรออยูข่้างหน้า
 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  ไ ด้ เ ฝ้าติดตามการ
เปล่ียนแปลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อเน่ือง  
โดยเฉพาะช่วงท่ีอยู่ในภาวะท่ีมีความเสี่ยง เพ่ือนำาข้อมูล 
ท่ีรวบรวมมาผา่นกระบวนการวิเคราะห์และคาดการณทิ์ศทาง
การเปล่ียนแปลงของตลาด ซึ่งได้นำาผลท่ีได้จากการสังเคราะห์
ข้อมูล มุมมองและข้อสังเกตท่ีได้จากวิเคราะห์ท่ีครอบคลุม 
ทกุมิติอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้ได้เห็นความเป็นจรงิและทิศทาง
แนวโน้มของการเปล่ียนแปลงสำาหรับนำามาเผยแพร่ให้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐ และ 
การวางแผนการลงทนุและการวางกลยุทธท์างธุรกิจของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หวังเป็น 
อย่างยิ่งว่าข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารท่ีจัดทำาขึ้นและ 
นำาเสนอให้กับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน จะเป็น 
สิ่งสำาคัญท่ีจะช่วยสร้างให้ภาคอสังหาริมทรัพย์มีความม่ันคง
และยั่งยืน 
 ในปี 2565 เป็นต้นไป ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  
มุ่งม่ันท่ีจะขยายการดำาเนินการด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ 
ให้ครอบคลุมในทุกมิติของภาคอสังหาริมทรัพย์ และปรับการ
ดำาเนินงานให้สอดคล้องและเท่าทันกับบริบททางธุรกิจของ
ภาคอสงัหารมิทรพัยท่ี์เปล่ียนแปลงไปท้ังในด้านรูปแบบธุรกิจ
และการลงทุน ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการรวบรวม 
จัดทำาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหวังว่าจะช่วยสร้าง
ข้อมูลท่ีดี ท่ีจะสามารถใช้ในการตัดสินใจในเชิงนโยบาย 
ของภาครัฐ การลงทุนของภาคธุรกิจ และการตัดสินใจในการ 
เลือกซื้อท่ีอยูอ่าศัยของภาคประชาชน

 ปี 2564 เป็นปีท่ีสองท่ีเราได้อยู่กับสถานการณ์การ 
แพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ซึ่งสามารถเห็นผลกระทบต่อ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ท่ีค่อนข้างแรง ดังท่ีเห็นได้จากเครื่องชี้
ภาวะอสังหาริมทรัพย์หลายตัวในพื้ นท่ีกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงให้เห็น 
ภาวะปี 2564 ท่ีหดตัวต่อเน่ืองจากปี 2563 เชน่ (1) หน่วยท่ี 
ได้รับใบอนุญาตจัดสรร ลดลง -32.7% (2) หน่วยท่ีอยู่อาศัย
สร้างเสร็จจดทะเบียน ลดลง -30.5% (3) หน่วยท่ีอยู่อาศัย  
เปิดตัวใหม่ ลดลง -22.1% (4) หน่วยขายได้ใหม่ ลดลง 
-8.7% (5) หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัย ลดลง -15.2% 
ท้ังน้ี “ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรพัย์ (หมวดท่ีอยูอ่าศัย)” ของ 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แสดงให้เห็นว่า ภาพรวมตลาด
อสังหาริมทรัพย์ปี 2564 ได้ปรับตัวลดลง -2.9% ลดลง 
ต่อเน่ืองจากปี 2562 และ 2563 ท่ีลดลง -14.3% และ -16.3% 
ตามลำาดับ โดยพบว่าจุดต�าสุดของภาคอสังหาริมทรัพย์ 
ในหมวดท่ีอยู่อาศัยอยู่ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 นับต้ังแต่ 
ท่ีเกิดเหตุการณ์แพรร่ะบาดของไวรัส COVID-19 
 ข้ อ มู ล ท่ี ก ล่ า ว ม า ข้ า ง ต้ น เ ห ล่ า น้ี ไ ด้ ส ะ ท้ อ น ว่ า 
สถานการณ์ภาคอสังหาริมทรัพย์ด้านท่ีอยู่อาศัยอยู่ใน 
ปี 2564 ได้ปรับลดลงมาถึงจุดท่ีต�ามากแล้ว และต้องการ
มาตรการในการกระตุ้นตลาดสำาหรับปี 2565 อย่างจริงจัง  
ซ่ึงรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐก็ได้เห็นภาพของสถานการณ์
ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์น้ีเช่นกัน ซึ่งได้ทยอยออก
มาตรการในการช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ประกาศผ่อนคลายมาตรการ LTV ท่ีงดเว้นการควบคุม LTV 
สำาหรับผู้ท่ีซ้ือท่ีอยู่อาศัยในสัญญาท่ี 2 ข้ึนไป และรัฐบาลได้
ประกาศการขยายมาตรการการลดค่าธรรมเนียมการโอน
กรรมสิทธิ์และค่าจดจำานองฯ เหลือเพียงประเภทร้อยละ 
0.01% สำาหรับท่ีอยูอ่าศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท และขยาย
ขอบเขตครอบคลุมท้ังประเภทบ้านใหม่และบ้านมือสอง  
โดยหวังว่ามาตรการเหล่าน้ีจะเป็นสว่นหน่ึงท่ีจะชว่ยให้เกิดการ
จ้างงานและการผลิตในอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองท้ังต้นน�าและ
ปลายน�า และเป็นกลไกสำาคัญหน่ึงท่ีจะเป็นการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้ขยายตัวขึ้น
 มาตรการท่ีออกมาเหล่าน้ี เม่ือประกอบกับทิศทางการ
ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศท่ีเร่ิมมีการฟ้ืนตัว 
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก และการเปิด
ประเทศเพื่อรองรับการท่องเท่ียวจากชาวต่างชาติ คาดว่า 
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ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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ฝ่ายสถิติและ
ประมวลผลข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์
Statistics and 

Data Processing 
Department

ฝ่ายวิจัยตลาด
อสังหาริมทรัพย์

Real Estate 
Market Research 

Department

ฝ่ายวางแผน
และงบประมาณ
Planning and 

Budgeting
Department

ฝ่ายเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศ

Information 
Technology 
Department

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
และบริการข้อมูล
Public Relations 
and Information 

Services Department

คณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

GHB Board of Directors

            ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ 
        Real Estate 
                  Information Center

     คณะกรรมการ
  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
REIC Board of Directors

          คณะกรรมการดำาเนินการ
     ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
REIC Executive Board

          ผู้อำานวยการ
    ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
REIC Director - General

              ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
(ด้านปฏิบัติการ)

         Deputy Director (Operations)

               ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
        (ด้านบริหาร)
Deputy Director (Management)
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คณะกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
REIC Board of Directors

1. นายพชร อนันตศิลป์ 
 • อธิบดีกรมศุลกากร
 • ประธานกรรมการ 
 Mr. Patchara Anuntasilpa 
 • Director - General
  The Customs Department
 • Chairman of the Board, REIC 

3.  นายประภาศ คงเอียด
 • อธิบดีกรมธนารักษ์ 
 • กรรมการ 
  Mr. Prapas Kong-Ied 
 • Director - General
   The Treasury Department 
 • REIC Director

2. นายพรชัย ฐีระเวช 
 • ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 • กรรมการ 
 Mr. Pornchai Thiraveja 
 • Director - General 
  Fiscal Policy Office 
 • REIC Director

4. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
 • อธิบดีกรมที่ดิน
 • กรรมการ 
  Mr. Nisit Jansomwong
 • Director - General 
   Department of Lands
 • REIC Director
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6. นายพรพจน์ เพ็ญพาส
 • อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
 • กรรมการ 
  Mr. Pornpoth Penpas 
 • Director - General
  Department of Public Works 
  and Town & Country Planning
 • REIC Director

9. นายวิชญายุทธ บุญชิต
 • รองเลขาธิการสำานักงาน
  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
  แห่งชาติ
 • กรรมการ
  Mr. Wichayayuth Boonchit
 • Deputy Secretary - General
  NESDC
 • REIC Director

7. นางปิยนุช วุฒิสอน
 • ผู้อำานวยการสำานักงานสถิติแห่งชาติ
 • กรรมการ
  Mrs. Piyanuch Wuttisorn 
 • Director - General 
  National Statistical Office
 • REIC Director

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

5. นางทัศนีย์ เปาอินทร์
 • อธิบดีกรมบังคับคดี
 • กรรมการ 
 Mrs. Tussanee Pao-in 
 • Director - General 
   Legal Execution Department
 • REIC Director

8. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ 
 • รองอธิบดี
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 • กรรมการ 
 Mr. Siriwat Bupphacharoen
 • Deputy  Director - General 
  Dept of Local Administration
 • REIC Director

คณะกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
REIC Board of Directors
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12. นายอิสระ บุญยัง
 • ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ
  อสังหาริมทรัพย์
  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ 
 Mr. Issara Boonyang
 • Chairman, the Committee on Business 
  of Real Estate Development
 • REIC Director

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

13. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
 • นายกสมาคมอาคารชุดไทย
 • กรรมการ 
  Mr. Peerapong Jaroon-ek
 • President
  Thai Condominium Association
 • REIC Director

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

11.  นายเมธี สุภาพงษ์
 • รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ
  Mr. Mathee Supapongse
 • Deputy Governor - Monetary Stability
  Bank of Thailand
 • REIC Director

14. นายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ
 • นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • กรรมการ 
 Mr. Meesak Chunharuckchot
 • President
  Thai Real Estate Association
 • REIC Director
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คณะกรรมการดำาเนินการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
REIC Executive Board

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

4. นายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ
 • นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • กรรมการ 
 Mr. Meesak Chunharuckchot
 • President
  Thai Real Estate Association
 • REIC Executive Director

2. นายกมลภพ วีระพละ
 • รองกรรมการผู้จัดการ
  กลุ่มงานการเงินและบัญชี
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • กรรมการ
 Mr. Kamonpop Veerapala
 • Chief Financial Officer
  Government Housing Bank
 • REIC Executive Director

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

3. นายพีระพงศ์ จรูญเอก
 • นายกสมาคมอาคารชุดไทย
 • กรรมการ 
  Mr. Peerapong Jaroon-ek
 • President
  Thai Condominium Association
 • REIC Executive Director

6. ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์
 • ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการ
  ผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูล อสังหาริมทรัพย์
 • กรรมการและเลขานุการ 
 Vichai Viratkapan, Ph.D.
 • Bank Inspector and Acting Director - General
  Real Estate Information Center
 • REIC Executive Director & Secretary
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ปี 2564
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01
เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลประกอบอื่นๆ

 ภารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนา
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นภารกิจสำาคัญท่ีศูนย์ข้อมูล
อสงัหาริมทรัพย์ ดำาเนนิการต่อเน่ืองมาหลายป ีโดยในปี 2564 
มีภารกิจสำาคัญๆ ในการยกระดับของคุณภาพข้อมูล การให้
บริการข้อมูลรวมไปถึงการพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  
โดยมีกิจกรรมสำาคัญ ดังนี้
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• ร่วมบรรยายในงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์กับสมาชิก  
 บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด ประจำาปี 2564 
 ในหัวข้อพิเศษ สถานการณ์หน้ีครัวเรือนไทยไตรมาส  
 4/2563
• ทำาบันทึกข้อตกลงการเชื่ อมโยงข้อมูล ระหว่างกรม 
 ธนารักษ์ กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
• โครงการพยากรณ์ความต้องการท่ีอยู่อาศัยและติดตาม 
 ประเมินผลนโยบายรัฐท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจอสังหารมิทรพัย ์ 
 กับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
• แลกเปล่ียนขอ้มูลเพื่อยกระดับคณุภาพการให้บรกิารขอ้มูล  
 และสามารถนำาขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจ 
 ลงทุน กับ 
 - ธนาคารออมสิน 
 - บจ. มายกรีน วิลเลจ 
 - บมจ. ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี 
 - บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
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02
เป็นศูนย์สำารวจ วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้ม
อสังหาริมทรัพย์

 ด้วยภารกิจหลักด้านการเป็นศูนย์สำารวจ วิจัย และ 
วิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อประ เมินสถานการณ์และแนวโน้ม
อสังหาริมทรัพย์ โดยได้ดำาเนินการต่อเน่ืองจากปี 2549 
จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ผลงานด้านการสำารวจโครงการ 
ท่ีอยู่อาศัยในพื้นที่ 26 จังหวัดยุทธศาสตร์สำาคัญ ได้รับ 
ความเช่ือม่ันจากทุกภาคส่วน เพื่อก่อให้เปิดประโยชน์สูงสุด  
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จึงได้กำาหนดให้มีการจัดสัมมนา 
เผยแพร่ข้อมูลผลสำารวจภาคสนาม และวิเคราะห์ประเมิน 
แนวโน้มทิศทางตลาดในอนาคต เป็นประจำาทุกปี 
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 ด้วยข้อจำากัดของการแพร่ระบาดของวิกฤต COVID-19  
ในปี 2564 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จึงปรับรูปแบบการ 
นำาเสนอรายงานผลสำารวจภาคสนามโครงการท่ีอยู่อาศัย 
ผ่านการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ (Online Seminar)  
ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live Fanpage REIC  
เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป โดยมี 
กิจกรรมสำาคัญๆ ดังน้ี 

 - สัมมนา สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศัย 26 จังหวัด 
  ยุทธศาสตร์สำาคัญ ระหว่างวันท่ี 19 พฤษภาคม –  
  10 มิถุนายน 2564 
 - สัมมนา สถานการณ์ตลาดท่ีอยูอ่าศัย ครึ่งหลังปี 2564  
  เเละเเนวโน้มปี 2565 ภายใต้วิกฤตโควิด-19 ระหว่าง 
  วันท่ี 15 กันยายน – 2 กันยายน 2564
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เป็นศูนย์พยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน 
ราคาอสังหาริมทรัพย์ และเป็นศูนย์เผยแพร่ 
และให้บริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

 ด้วยภารกิจการเป็นศูนยพ์ยากรณ์อุปสงค ์อุปทาน ราคา
อสังหาริมทรัพย์ และเ ป็นศูนย์ เผยแพร่และให้บ ริการ 
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ จึงมุ่งมั่นพัฒนาดัชนีอสังหาริมทรัพย์ที่
สำาคัญ และเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อมวลชน ในรูปแบบของ
การจัด Group Interview และกิจกรรมแถลงข่าวเป็นประจำา 
ทุกไตรมาส ประกอบด้วย

 

026

AN
NU

AL
 R

EP
O

RT
 2

02
1 

• R
EA

L 
ES

TA
TE

 IN
FO

RM
AT

IO
N 

CE
NT

ER

• Group Interv iew "สถานการณ์ตลาด 
 ท่ีอยูอ่าศัย ปี 63 เเละเเนวโน้มปี 64"
• แถลงข่าวออนไลน์ "รายงานข้อมูลภาวะ 
 อสังหาฯ ครึ่งแรก ภายใต้สถานการณ์โควิด  
 และทิศทางปี 2564"
• เเถลงข่าว ตลาดท่ีอยู่อาศัยหลังปลดล็อค 
 มาตรการ LTV เเละข้อมูลสำาคัญในไตรมาส 3  
 ปี 2564
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04 
เป็นศูนย์ให้บริการปรึกษาและพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

 ศนูย์ขอ้มลูอสงัหาริมทรัพย์ ใหค้วามสำาคัญกบัการพฒันา
ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อยกระดับงาน
บริการข้อมูลให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลได้ 
ครบถ้วนสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม "Stay with 
REIC” เป็นกิจกรรมต่อเน่ืองทุกปี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
เเนะนำาวิธีการใช้ข้อมูลที่จัดเก็บเเละพัฒนาข้ึนโดยศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงวิธีการพยากรณ์สถานการณ์  
วิธีวิ เคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์จากชุดข้อมูลต่างๆ 
ผ่านเเบบจำาลองตามตัวเเปรที่ เปล่ียนไป โดยในปี 2564  
จัดข้ึนเป็นคร้ังที่ 3 ภายใต้ช่ืองาน “Stay with REIC for  
Real Estate Sustainability 2021”

 นอกจากน้ี ดร. วิชัย วิรัตกพันธ ์ผู้ตรวจการธนาคาร และ
รักษาการผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้รว่มเป็น
วิทยากรในการบรรยาย และกิจกรรมอบรมต่างๆ ท้ังองค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์ และสถาบัน
การศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านอสังหาริมทรัพย์และเป็นการขับเคล่ือนอสังหาริมทรัพย์
ให้กับประเทศชาติ ประกอบด้วยกิจกรรมสำาคัญๆ ดังน้ี
• บรรยายเสวนาโต๊ะกลม วิสัยทัศน์ใหม่ ประเทศไทย 2564 :  
 THAILAND VISION 2021 จัดโดย นสพ. บางกอกทูเดย์  
 เเละคณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
• บรรยาย Mini Real Estate Service Professional :  
 DATA ANALYSIS WITH REIC สร้างผู้ประกอบการธุรกิจ 
 อสังหาริมทรัพย์ ให้เป็น “Game Changer” ด้วยการ 
 วิเคราะห์ข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM แก่ สมาชิก  
 UPM Academy
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Infographic

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12,271	(3.7%)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
42,565	(3.0%)

ภาคตะวันออก
71,831	(21.7%)

ภาคตะวันออก
238,253	(16.7%)

ภาคเหนือ
17,998	(5.4%)

ภาคเหนือ
67,227	(4.7%)

ภาคตะวันตก
5,564	(1.7%)

ภาคตะวันตก
25,148	(1.8%)

ภาคใต้
17,399	(5.3%)

ภาคใต้
76,295	(5.3%)

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล
197,089	(59.5%)

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล
952,329	(66.7%)

ภาคกลาง
9,237	(2.8%)

ภาคกลาง
24,911	(1.7%)

จำานวนหน่วยอุปทานที่อยู่อาศัยทั้งหมดในตลาด	(Total	Supply)	ปี	2564

มูลค่าอุปทานที่อยู่อาศัยทั้งหมดในตลาด	(Total	Supply)	ปี	2564
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รวม
331,389

รวม
1,426,729
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หน่วยบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	ปี	2564

แยกประเภทที่อยู่อาศัย

กรุงเทพมหานคร

นนทบุรี

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร

นครปฐม

รวม

ร้อยละ 

(ประเภทบ้าน)
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บ้านเดี่ยว

1,485

1,109

377

2,453

197

575

6,196

25%

บ้านแฝด

771

820

878

544

132

86

3,231

 

13%

ทาวน์เฮาส์

5,365 

972

3,266 

4,957

757

154

15,471

62%

รวม

7,729

2,945

4,573 

7,981

1,096

815

25,139

100%

อาคารพาณิชย์

108

44

52

27

10

-

241

1%

ร้อยละ (จังหวัด)

31%

12%

18%

32%

4%

3%

100%
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จำานวนหน่วยห้องชุดเปิดขายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	ปี	2564

สตูดิโอ 1 BR 2 BR >= 3 BR รวม ร้อยละ

กรุงเทพมหานคร 706

-

-

-

30

-

736

16,299

377

1,821

751

624

-

19,872

569

157

35

6

13

-

780

75 17,649

- 534

- 1,856

- 757

- 667

-

75

-

21,463

นนทบุรี

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

นครปฐม

สมุทรสาคร

รวม

82%
2%
9%
4%
3%

100%
-

10	ทำาเลที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ในกรุงเทพฯ	–	ปริมณฑล	แสดงมูลค่า	(ล้านบาท)	ปี	2564

บางนา ลาดกระบัง6,749 7,430ล้านบาท ล้านบาท

บางพลี ลำาลูกกา16,154 4,661ล้านบาท ล้านบาท

เมืองสมุทรปราการ จตุจักร10,890 8,685ล้านบาท ล้านบาท

คลองหลวง บางกรวย6,424 7,639ล้านบาท ล้านบาท

พระสมุทรเจดีย์ ห้วยขวาง9,467 5,448ล้านบาท ล้านบาท

030

AN
NU

AL
 R

EP
O

RT
 2

02
1 

• R
EA

L 
ES

TA
TE

 IN
FO

RM
AT

IO
N 

CE
NT

ER

06
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03 08

04 09

05 10

01
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ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทุกประเภท	ทั่วประเทศ	แสดงจำานวนหน่วย	ปี	2564

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทุกประเภท	ทั่วประเทศ	แสดงมูลค่า(ล้านบาท)	ปี	2564

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

ภาคใต้

166,402

581,659.40

12,082

25,351.20

8,034

14,837.20

41,723

95,005.00

22,169

45,183.90
10,722.50

4,235
10,848

29,960.60
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สถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดคนต่างชาติ	ทั่วประเทศ	ปี	2561	–	2564	

หน่วยการโอนฯ	ห้องชุด

มูลค่า	(ล้านบาท)	การโอนฯ	ห้องชุด

รวม

รวม

ต่างชาติ

ต่างชาติ

ไทย

ไทย

13,568 120,112 133,6802561

57,251 294,863 352,1142561

12,798

50,610

116,643

276,214

129,441

326,824

2562

2562

8,287 114,057 122,3442563

37,737 273,727 311,4642563

8,198

39,610

81,638

214,297

89,836

253,907

2564

2564

2561

89.9%

10.1%

2561

83.7%

16.3%

2562

90.1%

9.9%

2562

84.5%

15.5%

2563

93.2%

6.8%

2563

87.9%

12.1%

2564

90.9%

9.1%

2564

84.4%

15.6%

ต่างชาติ คนไทย

ต่างชาติ คนไทย

สัดส่วนห้องชุดคนต่างชาติในประเทศไทย

สัดส่วนมูลค่าห้องชุดคนต่างชาติในประเทศไทย
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10	จังหวัดแรกที่มีอสังหาริมทรัพย์มือสอง	จำานวนหน่วย	

และมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด	ปี	2564	

01 กรุงเทพมหานคร 60,269 616,614

02 ภูเก็ต 3,009 51,005

03 นนทบุรี 10,338 48,190

04 สมุทรปราการ 9,558 42,225

05 ชลบุรี 7,107 35,229

06 เชียงใหม่ 6,138 31,349

07 ปทุมธานี 8,692 26,241

08 สุราษฎร์ธานี 2,146 22,947

09 ประจวบคีรีขันธ์ 2,406 18,546

10 สมุทรสาคร 1,359 7,863

2564

จำานวนหน่วย มูลค่า
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 รวม

 จังหวัดอื่นๆ

145,753 990,224

34,730 90,016
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ดัชนีรวม
อสังหาริมทรัพย์ 
(หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย

 การติดตามการเป ล่ียนแปลงของสถานการณ์
อสังหาริมทรัพย์นับเป็นเรื่ องท่ีมีความสำาคัญอย่างมาก 
เน่ืองจากอสังหาริมทรัพย์เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีสำาคัญอย่างมาก
ต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีมูลค่า 
เฉล่ียคิดเป็นประมาณร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ของประเทศไทย (Gross Domestic Product : GDP) 
 ตลอดช่วงท่ีผ่านมา ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ 
จัดเก็บข้อมูลและการติดตามข้อมูลการเปล่ียนแปลงเป็น 
ด้านๆ ของเครื่องชี้ภาวะอสังหาริมทรัพย์ท่ีสำาคัญ เชน่ จำานวน
หน่วยได้รับใบอนุญาตจัดสรรท่ีดิน จำานวนหน่วยได้รับใบ
อนุญาตปลูกสร้าง หน่วยท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน 
หน่วยและมูลค่าท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์ และข้อมูลการสำารวจ
ตลาดท่ีอยู่อาศัย ซึ่งยังไม่ได้นำามาจัดทำาเป็นดัชนีรวมท่ีจะ
สามารถบ่งชี้ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในหมวดท่ีอยู่
อาศัย เพื่อให้เห็นภาพการเปล่ียนแปลงของตลาดท่ีอยู่อาศัย
ในแต่ละช่วงเวลาว่าได้มีการเปล่ียนแปลงเป็นในอัตราร้อยละ
เท่าไร อีกท้ังยังไม่มีหน่วยงานใดจัดทำาดัชนีท่ีแสดงภาพรวม
ของสถานการณ์ตลาดท่ีอยูอ่าศัยสำาหรับประเทศไทยเลย

 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จึงได้เห็นถึงความสำาคัญ 
ในการพัฒนาจัดทำา “ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์   
(หมวดท่ีอยู่อาศัย)” ขึ้น เพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำาหรับการ
เปล่ียนแปลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ และใน
การประชุมคณะกรรมการดำาเนินการศูนย์ขอ้มูอสังหารมิทรพัย ์
ครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 18 มกราคม 2565 ได้อนุมัติ “หลักการ
และวิธีการพยากรณ์ดัชนีภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
(หมวดท่ีอยูอ่าศัย)” รวมถึงยังได้อนุมัติให้เผยแพร ่“ดัชนีรวม
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดท่ีอยู่อาศัย)” เพ่ือสะท้อน
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมของประเทศไปสู่ 
การรับรู้ของสาธารณะด้วย
 รายงานสรุปฉบับน้ีได้แสดงผลการพัฒนา และ 
ชี้แจงวิธีการจัดทำาดัชนี ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์  
(หมวดท่ีอยู่อาศัย) ซ่ึงพัฒนาดัชนีด้วยการจัดทำาดัชนี  
เชิงปริมาณ (Quantity index) แบบวิธีการวัดค่ากลางของ
ข้อมูลค่าเฉล่ียเรขาคณิต (Geometric Mean) และใช้แบบ
จำาลองในการพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression) โดยผลการพัฒนาดัชนี  
ยังได้รับการทดสอบด้วยสถานการณ์จริงในการเปล่ียนแปลง
ของตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นหมวดท่ีอยูอ่าศัยได้อยา่งเหมาะสม 
และสอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละชว่งเวลา 
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 2. ชุดตัวแปรตามมีจำานวน 1 ตัวแปร ได้แก่ “ดัชนีรวม
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดท่ีอยูอ่าศัย)” ท่ีจัดทำาขึ้น
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลท้ัง 6 
ตัวแปร รว่มกับ “ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดท่ีอยู่
อาศัย)” พบว่า ข้อมูลดัชนีความเชื่อม่ันผู้ประกอบการมีผล 
ต่อภาพรวมตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นหมวดท่ีอยูอ่าศัยมากท่ีสดุ 
รองลงมาเป็นจำานวนพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย 
ข้อมูลสร้างเสร็จจดทะเบียน ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัย 
ขอ้มูลอัตราดูดซบัอาคารชุด และขอ้มูลอัตราดดูซบับา้นจัดสรร 
ตามลำาดับ 
 ผลการศึกษา พบว่า ดัชนีฯ ท่ีจัดทำาขึ้นสามารถอธบิาย
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
ในหมวดท่ีอยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา (ดูแผนภูมิท่ี 1  
และ 2) ดังเชน่ในปี 2561 ดัชนีภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์
ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล สะท้อนให้เห็นว่า มีค่าดัชนีเท่ากับ 
105.5 มีอัตราขยายตัวมากท่ีสุดในรอบ 6 ปี โดยเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 7.3 เม่ือเทียบกับปี 2560 และได้สอดคล้องกับ 
อัตราการขยายตัว GDP ของประเทศท่ีมีการเติบโตสูงสุด 
ในรอบ 6 ปี ร้อยละ 4.2 เชน่กัน (ดูแผนภูมิท่ี 3 และ 4)

รายละเอียดการจัดทำาดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
(หมวดที่อยู่อาศัย)
 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้วางแนวทางการจัดทำา 
“ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดท่ีอยู่อาศัย)” โดยใช้
ข้อมูลท้ังด้านอุปสงค์และด้านอุปทานในพื้นท่ีกรุงเทพฯ -
ปริมณฑล ต้ังแต่ปี 2552 – 2560 ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร 
ดังต่อไปน้ี 
 1. ชุดตัวแปรอิสระมีจำานวน 6 ตัวแปร
  1) ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงเป็นข้อมูล 
   ท่ีเป็นตัวแปรด้านอุปสงค์
  2) อัตราดูดซับบ้านจัดสรร ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีเป็น 
   ตัวแปรด้านอุปสงค์
  3) อัตราดูดซับอาคารชุด ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีเป็น 
   ตัวแปรด้านอุปสงค์
  4) ขอ้มูลท่ีอยูอ่าศัยสรา้งเสรจ็จดทะเบียน ซ่ึงเป็น 
   ข้อมูลท่ีเป็นตัวแปรด้านอุปทาน
  5) จำานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รบัอนุญาตก่อสรา้งท่ีอยูอ่าศัย  
   ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีเป็นตัวแปรด้านอุปทาน
  6) ดัชนีความเชื่อม่ันผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นขอ้มูล 
   ท่ีเป็นตัวแปรด้านอุปทานและอุปสงค์
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แผนภูมิที่ 2 “ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย)” รายปี ระหว่างปี 2552 - 2564
 

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบอัตราขยายตัวระหว่าง “ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย)” กับ อัตราขยายตัวของ GDP  
รายไตรมาส ระหว่างปี 2553 - 2564 (ไตรมาส 1 – 4)
 

2552 2553 2554 2555 2557 2558

ปีฐาน

2559 2560 2561 2562 2563 25642556

เกิดเหตุการณ์น้ำาท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล

เริ่มควบคุม	LTV	ตั้งแต่	เม.ย.	62

เริ่มมีการแพร่ระบาดของไวรัส	COVID-19	ในประเทศไทย

4.3%

-13.0%

9.3%
6.2%

-2.3%-2.0% -1.9% -1.6%

7.3%

-14.3%
-16.3%

-2.9%

73.475.6

90.3

105.5104.1100.9 105.2
91.5

100.0 106.2

Index อัตราขยายตัว	Index

38.3%

8.5%

5.6% -0.4%

-39.3%

-12.5%
-7.0%

12.5%

66.5%

5.4%

12.3% 9.6%

-2.1% -4.0% -6.1% -3.4%

5.8% 2.5%

-4.8% -3.4% -2.9%

15.4%

-9.0%
-4.2%-8.1%

-18.4%

3.7%

2.5%

5.2%

20.6%

6.7%

5.1%
-1.0%

-12.8%

-13.1%

-13.6%

-15.6%

-18.2% -17.9%
6.7%

0.9%
8.6%

1.9%

3.1%

-16.8%

-14.6%

-11.2%

-10.6%

-15.1%

เกิดเหตุการณ์น้ำาท่วมใหญ่
ในกรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล

เกิดความไม่สงบ
ทางการเมือง

เริ่มควบคุม	LTV	
ตั้งแต่	เม.ย.	62

เริ่มมีการแพร่ระบาด
ของไวรัส	COVID-19	

ในประเทศไทย ไวรัส	COVID-19	
แพร่ระบาดหนัก

อัตราขยายตัว	Index อัตราขยายตัว	GDP

 Q1 Q2 Q3 Q4

2553

 Q1 Q2 Q3 Q4

2555

 Q1 Q2 Q3 Q4

2556

 Q1 Q2 Q3 Q4

2557

 Q1 Q2 Q3 Q4

2558

 Q1 Q2 Q3 Q4

2559

 Q1 Q2 Q3 Q4

2560

 Q1 Q2 Q3 Q4

2561

 Q1 Q2 Q3 Q4

2562

 Q1 Q2 Q3 Q4

2553

 Q1 Q2 Q3 Q4

2564

 Q1 Q2 Q3 Q4

2554

101.7 98.8 98.2
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แผนภูมิที่ 1 “ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย)” รายไตรมาส ระหว่างปี 2552 - 2564 (ไตรมาส 1 – 4)

88.3

38.3%

8.5%

-11.2%
-10.6%

-15.1%

-0.4%
5.6%

-39.3%

-12.5%
-7.0%

12.5%

66.5%

5.4%

12.3%

9.6%
-2.1%

-4.0%

-6.1%

-3.4%

5.8%

2.5%
-4.8%

-3.4%

-2.9%

15.4%

-9.0%

-4.2%

-8.1%

-18.4%

6.7%

2.5%

20.6%

6.7%

5.1% -1.0%

-12.8%

-13.1%

-16.8%

-14.6%

-13.6%

-15.6%

-18.2%

-17.9%
-6.7%

0.9%

3.1%
-8.6%

5.2%

92.5
104.0

118.6 122.1

100.4
92.4

106.1 103.7 106.0

92.0

64.3

90.7
98.6103.5

95.6
107.1 110.8 113.5

104.9 104.1
109.7 110.9

94.1 99.0
105.9

107.8

108.6

90.1
101.4 99.0

88.7
96.2

104.0
104.1106.9

102.6
109.3

103.0
93.2 89.2 90.9

88.0 80.6
75.3 74.4

72.2

75.2

75.9
68.0

74.5

91.8

เกิดเหตุการณ์น้ำาท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล
เกิดความไม่สงบ
ทางการเมือง

มีมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียม
การโอนใน	Q4/58	และไปสิ้นสุดในช่วงประมาณ

เดือน	เม.ย.	59

เริ่มควบคุม	LTV	
ตั้งแต่	เม.ย.	62

เริ่มมีการแพร่ระบาด
ของไวรัส	COVID-19	

ในประเทศไทย

ไวรัส	COVID-19	
แพร่ระบาดหนัก

Index อัตราขยายตัว	Index

ปีฐาน

2552

Q1 Q2 Q3 Q4

2553

Q1 Q2 Q3 Q4

2554

Q1 Q2 Q3 Q4

2555

Q1 Q2 Q3 Q4

2556

Q1 Q2 Q3 Q4

2557

Q1 Q2 Q3 Q4

2558

Q1 Q2 Q3 Q4

2559

Q1 Q2 Q3 Q4

2560

Q1 Q2 Q3 Q4

2561

Q1 Q2 Q3 Q4

2562

Q1 Q2 Q3 Q4

2563

Q1 Q2 Q3 Q4

2564

Q1 Q2 Q3 Q4
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แผนภูมิที่ 5 “ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดท่ีอยู่อาศัย)” รายไตรมาส เปรียบเทียบ ระหว่างข้อมูลจริงและแบบจำาลอง 
ในปี 2561 - 2564 (ไตรมาส 1 – 4)

 

แผนภูมิท่ี 6 “ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดท่ีอยู่อาศัย)” รายปี เปรียบเทียบ ระหว่างข้อมูลจริงและแบบจำาลอง ในปี 2561 - 2564

2552 2553 2554 2555 2557 2558

ปีฐาน

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 F2556

เริ่มควบคุม	LTV	ตั้งแต่	เม.ย.	62

เริ่มมีการแพร่ระบาดของไวรัส	COVID-19	ในประเทศไทย

4.3%

-13.0%

9.3% 6.2%

-2.3%-2.0% -1.9% -1.6%

7.3%

-14.3% -16.3%

-2.9%

73.4
14.2%75.6

90.3
103.8

95.3
78.0 77.0

83.8

105.5104.1 101.7 99.8 98.2100.9 105.2
91.5

100.0 106.2

แผนภูมิท่ี 4 เปรียบเทียบอัตราขยายตัวระหว่าง “ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย)” กับ อัตราขยายตัวของ GDP  
รายปี ระหว่างปี 2555 - 2564
 

2553 2554 2555 2556 2558 2559

ปีฐาน

2560 2561 2562 2563 25642557

9.3%

-13.0%

6.2%

-2.0% -2.3%

3.4%

-1.9%

4.2%

4.2%

-1.6%

7.3%

2.3%

-14.3%
-16.3%

-2.9%

1.6%

-6.1%

3.1%

7.5%

0.8%4.3%
7.2%

2.7%
1.0%

88.3
92.5

104.0

118.6 122.1

92.4

106.1100.4 106.0

92.0

64.3

90.7
98.6

103.5 107.1

95.6

110.8 113.5
104.9

91.8
94.1

99.0
105.9

107.8

108.6

90.1

101.4 99.0

88.7

96.2
104.0 104.1

106.9

102.6
109.3

103.0
93.2 89.2 90.9

88.0 80.6
75.3 74.4 72.2

75.2

75.9
68.0

74.5

88.9

104.1
109.7 110.9

103.7

12.5%

66.5%

5.4%

12.3%

9.6%
-2.1%-4.0%-6.1%

-3.4%

5.8% 2.5%

-4.8% -3.4% -2.9%

15.4%

-9.0%

-4.2%

-8.1%
-18.4%

6.7%

2.5%

5.2%
20.6%

6.7% 5.1%

-1.0%
-12.8%

-13.1%

-13.6%

-15.6%

-18.2%

-17.9%

-6.7% 0.9%

-8.6%

3.1%

-16.8%

-14.6%

38.3%

8.5%

-11.2%
-10.6%

-15.1%

5.6% -0.4%

-39.3%

-12.5%
-7.0%

เกิดเหตุการณ์น้ำาท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล เกิดความไม่สงบทางการเมือง เริ่มควบคุม	LTV	ตั้งแต่	เม.ย.	62

อัตราขยายตัว	Index อัตราขยายตัว	GDP

2552

Q1 Q2 Q3 Q4

2553

Q1 Q2 Q3 Q4

2554

Q1 Q2 Q3 Q4

2555

Q1 Q2 Q3 Q4

2556

Q1 Q2 Q3 Q4

2557

Q1 Q2 Q3 Q4

2558

Q1 Q2 Q3 Q4

2559

Q1 Q2 Q3 Q4

2560

Q1 Q2 Q3 Q4

2561

Q1 Q2 Q3 Q4

2562

Q1 Q2 Q3 Q4

2563

Q1 Q2 Q3 Q4

2564

Q1 Q2 Q3 Q4

Index อัตราขยายตัว	Indexประมาณการ

Index อัตราขยายตัว	Indexประมาณการ
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เกิดเหตุการณ์น้ำาท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล

เริ่มมีการแพร่ระบาด
ของไวรัส	COVID-19	

ในประเทศไทย
ไวรัส	COVID-19
แพร่ระบาดหนัก
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 4. สรุปผลการจัดทำาดัชนี ปี 2564 และแนวโน้ม ปี 2565 
  ผลการพัฒนาดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
(หมวดท่ีอยูอ่าศัย) พบว่า ดัชนีฯ สามารถอธบิายได้สอดคล้อง
กับเหตุการณ์จริงต่างๆ ได้อย่างดี อาทิ ในช่วงเหตุการณ์ 
มหาอุทกภัยน�าท่วมใหญใ่นชว่งปลายปี 2554 ทำาให้ท่ีอยูอ่าศัย
แนวราบได้รับผลกระทบอย่างมาก ดัชนีฯ ได้แสดงให้เห็นว่า 
ในไตรมาส 4 ปี 2554 มีการเปล่ียนแปลงท่ีติดลบลงมาถึง 
ร้อยละ -39.3 ในขณะท่ีช่วงประมาณปลายปี 2556 จนถึง 
ไตรมาส 3 ปี 2557 ท่ีเริ่มเกิดความไม่สงบทางการเมืองและ 
เกิดเหตุการณ์รัฐประหารในราวประมาณกลางปี 2557 ดัชนีฯ 
ในช่วงน้ันได้ลดลงติดต่อกันถึง 4 ไตรมาสด้วยกัน สำาหรับ 
ในช่วงปลายปี 2558 ถึงประมาณเดือนเมษายน 2559 ท่ีมี 
การออกมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
จากร้อยละ 2 และค่าธรรมเนียมการจดจำานองจากร้อยละ 1 
เหลือเพียงประเภทละร้อยละ 0.01 น้ัน ดัชนีฯ ในชว่งเวลาน้ัน
ได้แสดงผลของสถานการณ์จากท่ียังมีการติดลบร้อยละ  
-2.9 ในไตรมาส 4 ปี 2558 และมีการเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 15.4 
ในไตรมาส 1 ปี 2559

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบกับค่าจากผลลัพธ์ที่ ได้จากแบบ 
  จำาลองการพยากรณ์และข้อมูลจริงรายปี

  ต่อมา ในช่วงเดือนเมษายน 2562 ท่ีเริ่มมีการใช้
มาตรการ Loan to Value (LTV) ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ดัชนีฯ ได้สะท้อนในช่วงปี 2562 ท่ีดัชนีฯ ลดลงต่อเน่ือง 
ไปจนถึงในชว่งไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีเริม่มีการแพรร่ะบาดของ
ไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยและยงัคงลดลงต่อเน่ืองมาจน
มาถึงไตรมาส 3 ปี 2564 ในชว่งเวลานีธ้นาคารแหง่ประเทศไทย  
ได้ผ่อนปรนมาตรการ LTV ทำาให้ดัชนีฯ ในไตรมาส 4 ปี 2564 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.1 (ดแูผนภูมิท่ี 1) สง่ผลให้ภาพรวมท้ังปี 2564 
ลดลงร้อยละ -2.9 จากปี 2563 
  ศูนย์ข้อมูลฯ ได้คาดการณ์ทิศทางของดัชนีรวม
ตลาดอสงัหารมิทรพัย ์(หมวดท่ีอยูอ่าศัย) ตามแบบจำาลองท่ีได้
พัฒนาขึ้น โดยคาดว่าในปี 2565 ดัชนีฯ จะขยับขึ้นไปอยู่ท่ี  
83.8 จุด โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 14.2 (กรณี  
Base Case) (ดูแผนภูมิท่ี 6) ท้ังน้ีคาดว่ากรอบของดัชนีฯ 
จะอยู่ระหว่างช่วง 79.6 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 (กรณี  
Worst Case) ถึง 88.1 จุด หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 
(กรณี Best Case) 

 ปี Index Index ประมาณการ % Eror

 2561 105.5 103.8 1.6%

 2562 90.3 95.3 5.5%

 2563 75.6 78.0 3.2%

 2564 73.4 77.0 4.9%

   AVG. 4Y 3.8%
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 ไตรมาส Index Index ประมาณการ % Eror

 Q1/61 106.9 101.5 5.1%

 Q2/61 102.6 101.6 1.0%

 Q3/61 109.3 106.2 2.8%

 Q4/61 103.0 105.9 2.8%

 Q1/62 93.2 95.7 2.6%

 Q2/62  89.2 97.1 8.9%

 Q3/62 90.9 98.7 8.6%

 Q4/62 88.0 89.9 2.1%

 Q1/63 80.6 84.3 4.6%

 Q2/63 75.3 75.6 0.4%

 Q3/63 74.4 74.5 0.1%

 Q4/63 72.2 77.8 7.6%

 Q1/64 75.2 72.9 3.1%

 Q2/64 75.9 77.3 1.8%

 Q3/64 68.0 73.8 8.5%

 Q4/64 74.5 88.9 19.3%

   AVG.16Q 5.0%

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบกับค่าจากผลลัพธ์ท่ี ได้จากแบบ 
  จำาลองการพยากรณ์และข้อมูลจริงรายไตรมาส
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สถานการณ์ตลาด
ที่อยู่อาศัยใน EEC
ปี 2564 และแนวโน้ม ปี 2565

 ปี 2564 ภาพรวมเศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 1.6 แต่เป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจ 
ท่ีต�าผิดปกติในชว่งปี 2563 ท่ีติดลบร้อยละ -6.2 โดยเป็นผล 
กระทบท่ีต่อเน่ืองมาจากการแพรร่ะบาดของไวรัส COVID-19 
ท่ียืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า 2 ปี ด้วยเหตุผลประการสำาคัญคือ
ตลาดท่ีอยูอ่าศัยในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ 
EEC ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นท่ี 3 จังหวัดในภาคตะวันออก 
ได้แก่ ระยอง ชลบุร ีและฉะเชงิเทรา ขยายตัวตามการขยายตัว
ของการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 3 จังหวัดดังกล่าว  
เม่ือทกุประเทศปิดการเคล่ือนยา้ยเพ่ือลดอัตราการแพรร่ะบาด
ของไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบทำาให้ท้ังอุปทานและ
อุปสงค์ของตลาดท่ีอยู่อาศัยใน EEC ปี 2564 หดตัวลดลง 
อยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกับชว่งปี 2563 

1. สถานการณ์ด้านอุปทานที่อยู่อาศัย
การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน
 ปี 2564 มีโครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีได้รับอนุญาตจัดสรร
ท่ีดินจากกรมท่ีดินในพ้ืนท่ี EEC จำานวน 148 โครงการ 15,377 
หน่วย ลดลงท้ังจำานวนโครงการและจำานวนหน่วย โดยลดลง
ร้อยละ -15.4 และร้อยละ -13.4 ตามลำาดับ เม่ือเทียบกับชว่ง
เวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมี 175 โครงการ 17,752 หน่วย 
 ในจำานวน 15,377 หน่วยท่ีได้รับใบอนุญาตจัดสรรท่ีดิน
ในปี 2564 น้ี เป็นทาวน์เฮ้าส์มากท่ีสุด จำานวน 7,724 หน่วย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.2 ของจำานวนการออกใบอนุญาต
จัดสรรท่ีดินท้ังหมด แต่ลดลงเม่ือเทียบกับปี 2563 (YoY)  
ร้อยละ -16.3 รองลงมาเป็นบ้านแฝดจำานวน 3,880 หน่วย  
คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 25.2 เพิม่ขึ้นร้อยละ 2.9 และบา้นเดีย่ว
จำานวน 3,594 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.4 ลดลง 
รอ้ยละ -20.1 สว่นท่ีเหลือเป็นอาคารพาณิชย ์และทีดิ่นจัดสรร 
ตามลำาดับ

แผนภูมิแสดงจำานวนหน่วยในโครงการที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยใน EEC ปี 2564

ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อาคารพาณิชย์
144 หน่วย

0.9%

บ้านเดี่ยว
3,594 หน่วย

23.4%
2563 : 145 โครงการ 17,752 หน่วย

2564 : 148 โครงการ 15,377 หน่วย

YoY : โครงการ -15.4% หน่วย -13.4%

ลำาดับประเภทหน่วยการจัดสรรที่ดิน

1. ทาวน์เฮ้าส์ YoY -16.3%

2. บ้านแฝด YoY +2.9%

3. บ้านเดี่ยว YoY -20.1%

4. อาคารพาณิชย์ YoY -14.8%

5. ที่ดินจัดสรร YoY -56.3%
ทาวน์เฮ้าส์
7,724 หน่วย

50.2%

บ้านแฝด
3,880 หน่วย

25.2%
ที่ดินจัดสรร
35 หน่วย

0.2%
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จำานวนหน่วยในโครงการที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยใน EEC ปี 2564 ประมาณการปี 2565

  เม่ือพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดท่ีมีการออก
ใบอนุญาตจัดสรรมากท่ีสุด ในพื้นท่ี EEC ปี 2564 เรียงลำาดับ
ได้ดังน้ี
 อันดับ 1 จังหวัดชลบุร ีมีจำานวน 7,395 หน่วย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 48.1 ของการออกใบอนุญาตจัดสรรท่ีดิน
ท้ังหมดในพื้นท่ี EEC มีการออกใบอนุญาตจัดสรรเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 24.7 เม่ือเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีจำานวน 5,932 หน่วย 
โดยทาวน์เฮ้าส์มีจำานวนมากท่ีสุด 3,755 หน่วย เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 6.8 รองลงมาเป็นบ้านแฝดจำานวน 1,487 หน่วย 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 46.2 และเป็นบ้านเดี่ยวจำานวน 901 หน่วย  
เพิ่มข้ึนร้อยละ 53.5 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ 
ปี 2563 ตามลำาดับ 
 อันดับ 2 จังหวัดระยอง มีจำานวน 6,306 หน่วย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 41.0 มีการออกใบอนุญาตจัดสรรลดลง 
รอ้ยละ -17.4 โดยลดลงเกือบทกุประเภทยกเว้นประเภทอาคาร
พาณิชย์ท่ีมีการขอใบอนุญาตจัดสรรเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับ 
ปี 2563 ซึ่งมีจำานวน 7,635 หน่วย โดยทาวน์เฮ้าส์มีจำานวน 
มากท่ีสุด 3,271 หน่วย ลดลงร้อยละ -11.1 รองลงมาเป็น 
บ้านเดี่ยวจำานวน 1,848 หน่วย ลดลงร้อยละ -24.0 และ 
เป็นบ้านแฝดจำานวน 1,112 หน่วย ลดลงร้อยละ -21.7  
เม่ือเทียบกับชว่งเวลาเดียวกันของปี 2563 ตามลำาดับ

 อันดับ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำานวน 1,676 หน่วย 
คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10.9 มีการออกใบอนุญาตจัดสรรลดลง
มากถึงร้อยละ -60.0 ลดลงในทุกประเภท เม่ือเทียบกับช่วง
เวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีจำานวน 4,185 หน่วย โดย 
ทาวน์เฮ้าส์มีจำานวนมากท่ีสุด 698 หน่วย ลดลงร้อยละ -65.7 
รองลงมาเป็นบา้นแฝดจำานวน 594 หนว่ย ลดลงรอ้ยละ -31.3 
และบ้านเดีย่วจำานวน 363 หน่วย ลดลงร้อยละ -68.9 
 สำาหรับแนวโน้มการออกใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินใน  
3 จังหวัด EEC ในปี 2565 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) 
คาดว่าจะมีจำานวนประมาณ 18,396 หน่วย เพิ่มข้ึนร้อยละ 
19.6 จากปี 2564 โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ประมาณ 16,556  
ถึง 20,236 หน่วย มีการเปล่ียนแปลงระหว่างร้อยละ 7.7  
ถึง 31.6 เม่ือเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจำานวน 15,377 หน่วย

การออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย
 ในส่วนของการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย 
 ปี 2564 ใน 3 จังหวัด EEC ท้ังท่ีเป็นบ้านท่ีประชาชนสร้างเอง 
บ้านในโครงการจัดสรร และโครงการอาคารชุด จำานวน
ประมาณ 33,910 หน่วย ลดลงร้อยละ -2.7 เม่ือเทียบกับปี 
2563 แบ่งออกเป็นท่ีอยู่อาศัยแนวราบจำานวนประมาณ 
27,450 หน่วย และอาคารชุด จำานวนประมาณ 6,460 หน่วย 
ซึ่งท่ีอยู่อาศัยแนวราบมีการออกใบอนุญาตก่อสร้างลดลง 
เพียงร้อยละ -0.3 เม่ือเทียบกับปี 2563 ในขณะท่ีอาคารชุด 
มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างลดลงร้อยละ -11.7 

ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2561

17,800

0.5%

2562 Worst
2565 F

23,956

16,556

34.6% 7.7%

2563 Base
2565 F

17,752 18,396

-25.9%
19.6%

2564 Best
2565 F

15,377

20,236

-13.4%

5Y AVG. (58-62) = 22,800

31.6%

		 จำานวนหน่วย YoY5Y	AVG.	(58-62)
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	 เม่ือพิจารณารายจังหวัดในพ้ืนท่ี	 EEC	 ท่ีมีการออก											
ใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยูอ่าศัยมากท่ีสุด	ในปี	2564	เรียงล�าดับ 
ได้ดังน้ี
	 อันดับ	1 จังหวัดชลบุร	ี มีการออกใบอนุญาตก่อสร้าง	
ท่ีอยูอ่าศัยประมาณ	20,727	หน่วย	คิดเป็นสัดสว่นรอ้ยละ	61.1	
ของการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยท้ังหมดในพื้นท่ี	 
EEC	 เพิ่มข้ึนร้อยละ	 5.3	 เม่ือเทียบกับปี	 2563	ซึ่งมีจ�านวน	
19,680	 หน่วย	 โดยแบ่งเป็นท่ีอยู่อาศัยแนวราบจ�านวน	 
15,026	หน่วย	 ในจ�านวนน้ีเป็นบ้านเดี่ยวมากท่ีสุดประมาณ	
9,453	หนว่ย	เพิม่ขึ้นรอ้ยละ	2.0	รองลงเป็นบ้านแฝดประมาณ	
4,240	 หน่วย	 เ พ่ิมขึ้นร้อยละ	 40.4	 และทาวน์เฮ้าส์ 
ประมาณ	810	หน่วย	ลดลงร้อยละ	-9.8	เม่ือเทียบกับปี	2563	
ส่วนอาคารชุดมีจ�านวนประมาณ	 5,701	 หน่วย	 ลดลง 
ร้อยละ	-5.4	เม่ือเทียบกับปี	2563
	 อันดับ	2	จังหวัดระยอง	มีการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
ท่ีอยูอ่าศัยประมาณ	8,138	หน่วย	คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ	24.0	
ลดลงร้อยละ	 -14.6	 เม่ือเทียบกับปี	 2563	 ซ่ึงมีจ�านวน	 
9,527	หน่วย	 โดยแบง่เป็นท่ีอยูอ่าศัยแนวราบจ�านวน	7,379	
หน่วย	 ในจ�านวนน้ีบ้านเดี่ยวมีจ�านวนมากท่ีสุดประมาณ	 
5,158	 หน่วย	 เพิ่มข้ึนร้อยละ	 5.4	 รองลงมาเป็นบ้านแฝด

ประมาณ	1,695	หนว่ย	ลดลงรอ้ยละ	-32.1	และอาคารพาณิชย์
ประมาณ	361	หนว่ย	เพิม่ขึน้รอ้ยละ	22.4	เม่ือเทียบกับปี	2563	
ส่วนอาคารชุดมีจ�านวนประมาณ	 759	 หน่วย	 ลดลง 
ร้อยละ	-35.9	เม่ือเทียบกับปี	2563
	 อันดับ	 3	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 มีการออกใบอนุญาต
ก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยประมาณ	 5,045	หน่วย	 คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ	14.9	ลดลงร้อยละ	 -10.4	 เม่ือเทียบกับปี	2563	ซึ่งมี
จ�านวน	 5,632	หน่วย	 โดยเป็นท่ีอยู่อาศัยแนวราบท้ังหมด	 
ไม่มีอาคารชุด	 ในจ�านวนน้ีเป็นบ้านเดี่ยวมากท่ีสุดประมาณ	
4,637	 หน่วย	 ลดลงร้อยละ	 -12.9	 รองลงเป็นทาวน์เฮ้าส์
ประมาณ	 300	 หน่วย	 เพิ่มขึ้นจากฐานท่ีต�าในปี	 2563 
ท่ีมีเพียง	58	หน่วย	และอาคารพาณิชย์ประมาณ	82	หน่วย	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	5.1	เม่ือเทียบกับปี	2563	
	 ส�าหรบัแนวโน้มการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยูอ่าศัย
ใน	 EEC	 ปี	 2565	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 คาดว่าจะมี 
จ�านวนประมาณ	 42,644	 หน่วย	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 25.8 
เม่ือเทียบกับปี	 2564	 โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ประมาณ 
38,380	 ถึง	 46,909	 หน่วย	 มีอัตราการขยายตัวอยู่ในช่วง 
ร้อยละ	 13.2	 ถึงร้อยละ	 38.3	 เ ม่ือเทียบกับปี	 2564 
ซึ่งมีจ�านวนประมาณ	33,910	หน่วย	

ท่ีมา:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หมายเหตุ:	E	หมายถึง	ตัวเลขประมาณการ

จังหวัดในพื้นที่ EEC ที่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยแยกตามประเภท ปี 2564

 ปี  แนวราบ อาคารชุด รวมที่อยู่อาศัย YoY แนวราบ YoY อาคารชุด YoY รวมที่อยู่อาศัย  
 2561	 26,106	 4,631	 30,737	 -13.1%	 -52.2%	 -22.6%

	 2562	 30,859	 12,803	 43,662	 18.2%	 176.5%	 42.1%

	 2563	 27,520	 7,319	 34,839	 -10.8%	 -42.8%	 -20.2%

	 2564	E	 27,450	 6,460	 33,910	 -0.3%	 -11.7%	 -2.7%

	 2565	F	 37,250	 5,394	 42,644	 35.7%	 -16.5%	 25.8%	

ท่ีมา:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยใน EEC ปี 2564 ประมาณการปี 2565 (จำานวนหน่วย)

		 อาคารชุด		 แนวราบ YoY	(ทุกประเภท)5Y AVG. 

2561

30,737
4,631

26,106

-22.6%

Worst
2565 F

38,380

13.2%

2562

43,662

42.1%

Base
2565 F

42,644

25.8%

2563

34,839

-20.2%

Best
2565 F

46,909
5Y AVG. = 39,530

38.3%

2564 E

33,910

-2.7%

12,803

30,859 27,520 27,450 33,525 37,250 40,975

7,319 6,460
4,854

5,394
5,933
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YoY	(อาคารชุด)YoY	(แนวราบ)

ร้อยละ	74.0	ของหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ท้ังหมด	ลดลงร้อยละ	
-14.6	 และมีมูลค่า	 68,435	 ล้านบาท	 ลดลงร้อยละ	 -10.4	 
เม่ือเทียบกับปี	 2563	 ซึ่งมีจ�านวน	 34,019	 หน่วย	 และ 
มีมูลค่า	76,407	 ล้านบาท	ส่วนอาคารชุด	 มีจ�านวน	10,216	
หน่วย	คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ	26.0	มีมูลค่า	21,878	ล้านบาท	
ลดลงท้ังจ�านวนหน่วยและมูลค่า	 ร้อยละ	 -9.9	 และร้อยละ	
-12.2	 ตามล�าดับ	 เ ม่ือเทียบกับปี	 2563	 ซึ่ งมีจ�านวน 
11,343	และมีมูลค่า	24,911	ล้านบาท	

2. ด้านอุปสงค์ที่อยู่อาศัย
การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย 
	 ในปี	2564	ท้ังปี	มีการโอนกรรมสทิธิท่ี์อยูอ่าศัยในพ้ืนท่ี	
EEC	 จ�านวน	 39,265	 หน่วย	 มูลค่า	 90,313	 ล้านบาท 
จ�านวนหนว่ยและมูลค่าลดลง	รอ้ยละ	-13.4	และรอ้ยละ	-10.9 
ตามล�าดับ	 เม่ือเทียบกับปี	2563	ซึ่งมีจ�านวน	45,362	หน่วย	
และมูลค่า	101,319	ล้านบาท	
	 ในปี	 2564	 มีการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยแนวราบ 
มาก ท่ีสุด 	 จ� านวน	 29 ,049 	 หน่วย 	 คิด เ ป็นสัดส่ วน 

อัตราขยายตัวของจำานวนหน่วยการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยใน EEC ปี 2564

	 เม่ือพิจารณารายจังหวัดท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่
อาศัยมากท่ีสุดปี	2564	โดยเรียงตามมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ	์
เรียงล�าดับได้ดังน้ี
	 อันดับ	 1 จังหวัดชลบุร	ี มีการโอนกรรมสิทธิ์จ�านวน	
27,246	 หน่วย	 ลดลงร้อยละ	 -6.9	 และมีมูลค่า	 64,903	 
ล้านบาท	 ลดลงร้อยละ	 -5.7	 เม่ือเทียบกับปี	 2563	 ซึ่งมี 
จ�านวน	29,276	หน่วย	และมีมูลค่า	68,853	ล้านบาท	เป็นการ
โอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยแนวราบจ�านวน	 18,246	 หน่วย	 
มีมูลค่า	44,960	ล้านบาท	ในจ�านวนน้ีเป็นการโอนกรรมสิทธิ์
ทาวน์เฮ้าส์มากท่ีสุดจ�านวน	9,315	หน่วย	 มีมูลค่า	 17,616	 
ล้านบาท	 ส่วนอาคารชุดมีการโอนกรรมสิทธิ์จ� านวน 
9,000	หน่วย	มีมูลค่า	19,944	ล้านบาท	

	 อันดับ	2	 จังหวัดระยอง	 มีการโอนกรรมสิทธิ์จ�านวน	
8,743	 หน่วย	 ลดลงร้อยละ	 -27.3	 และมีมูลค่า	 18,551	 
ล้านบาท	 ลดลงร้อยละ	 -23.8	 เม่ือเทียบกับปี	 2563	 ซึ่งมี 
จ�านวน	12,033	หน่วย	และมีมูลค่า	24,337	ล้านบาท	เป็นการ
โอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยแนวราบจ�านวน	 7,762	 หน่วย 
มีมูลค่า	16,829	ล้านบาท	ในจ�านวนน้ีเป็นการโอนกรรมสิทธิ์
บ้านเดี่ยวมากท่ีสุดจ�านวน	 4,005	 หน่วย	 มีมูลค่า	 9,987	 
ล้านบาท	 ส่วนอาคารชุดมีการโอนกรรมสิทธิ์จ�านวน	 981	
หน่วย	มีมูลค่า	1,722	ล้านบาท	
	 อันดับ	 3	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 มีการโอนกรรมสิทธิ์
จ�านวน	3,276	หน่วย	ลดลงร้อยละ	-19.2	และมีมูลค่า	6,859	
ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	 -15.6	 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี	 2563	 ซึ่ งมีจ�านวน	 4,053	 หน่วย	 และมีมูลค่า	 

ท่ีมา:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หมายเหตุ	:	P	หมายถึงข้อมูลเบื้องต้น

จังหวัด EEC ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแยกตามประเภท ปี 2564

   จำานวนหน่วย   จำานวนมูลค่า (ล้านบาท) 
 ประเภทโครงการ 2563 2564 P YoY 2563 2564 P YOY
 อาคารชุด	 11,343	 10,216	 -9.9%	 24,911	 21,878	 -12.2%

	 แนวราบ	 34,019	 29,049	 -14.6%	 76,407	 68,435	 -10.4%

	 รวม	 45,362	 39,265	 -13.4%	 101,319	 90,313	 -10.9%	

ท่ีมา:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หมายเหตุ:	E	หมายถึง	ตัวเลขประมาณการ

-52.2%

-13.1%

2561

176.5%

18.2%

2562

-42.8%

-10.8%

2563

-11.7%

-0.3%

2564 E

-16.5%

35.7%

Base
2565 F
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8,129	 ล้านบาท	 เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยแนวราบ
จ�านวน	3,041	หน่วย	 มีมูลค่า	6,646	 ล้านบาท	 ในจ�านวนน้ี
เป็นการโอนกรรมสิทธิบ้์านเดีย่วมากท่ีสดุจ�านวน	1,179	หนว่ย	
มีมูลค่า	2,862	 ล้านบาท	ส่วนอาคารชุดมีการโอนกรรมสิทธิ์
จ�านวน	235	หน่วย	มีมูลค่า	213	ล้านบาท	(ดูตารางท่ี	5)
	 แนวโน้มการโอนกรรมสิทธิท่ี์อยูอ่าศัยใน	EEC	ปี	2565	
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะมีจ�านวนประมาณ	
45,094	หนว่ย	เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ	14.8	จากปี	2564	โดยมีชว่งคาดการณ์
อยู่ประมาณ	40,585	 ถึง	 49,604	หน่วย	 มีการเปล่ียนแปลง
ระหว่างร้อยละ	 3.4	 ถึง	 ร้อยละ	26.3	 เม่ือเทียบกับปี	 2564	 
ซึ่งมีจ�านวน	 39,265	หน่วย	 และคาดว่าจะมีมูลค่าการโอน
กรรมสิทธิป์ระมาณ	110,939	 ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	22.8	
โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ประมาณ	 99,845	 ถึง	 122,033	 
ล้านบาท	มีการเปล่ียนแปลงระหว่างร้อยละ	10.6	ถึง	ร้อยละ	
35.1	เม่ือเทียบกับปี	2564	ซึ่งมีมูลค่า	90,313	ล้านบาท	
 การโอนกรรมสิทธิท่ี์อยูอ่าศัยแนวราบใน	EEC	ปี	2565	
คาดว่าจะมีจ�านวนประมาณ	31,066	หนว่ย	เพิม่ข้ึนรอ้ยละ	6.9	

โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ประมาณ	27,960	 ถึง	34,173	หน่วย					
มีการเปล่ียนแปลงระหว่างร้อยละ	 -3.8	 ถึง	 ร้อยละ	 17.6										
เม่ือเทียบกับปี	 2564	ซึ่งมี	 29,049	หน่วย	 และคาดว่าจะมี 
มูลค่าการโอนกรรมสิทธิป์ระมาณ	75,601	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	 10.5	 โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ประมาณ	 68,041	 ถึง	
83,161	ล้านบาท	มีการเปล่ียนแปลงระหว่างร้อยละ	-0.6	ถึง	
ร้อยละ	21.5	เม่ือเทียบกับปี	2564	ซึ่งมีมูลค่า	68,435	ล้านบาท	
 การโอนกรรมสิทธิอ์าคารชุดใน	EEC	 ปี	2565	คาดว่า
จะมีจ�านวนประมาณ	14,028	หน่วย	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 37.3 
โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ประมาณ	12,625	 ถึง	15,431	หน่วย						
มีการเปล่ียนแปลงระหว่างร้อยละ	 23.6	 ถึง	 ร้อยละ	 51.0	 
เม่ือเทียบกับปี	2564	ซ่ึงมี	10,216	หน่วย	และคาดว่าจะมีมูลค่า
การโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ	 35,338	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	 61.5	 โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ประมาณ	 31,804	 
ถึง	 38,871	 ล้านบาท	 มีการเปล่ียนแปลงระหว่างร้อยละ	 
45.4	 ถึง	 ร้อยละ	 77.7	 เม่ือเทียบกับปี	 2564	 ซึ่งมีมูลค่า	 
21,878	ล้านบาท

มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยใน EEC ปี 2564 ประมาณการ (หน่วย : ล้านบาท)

จำานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยใน EEC ปี 2564 ประมาณการปี 2565

ท่ีมา:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หมายเหตุ:	P	หมายถึง	ข้อมูลเบื้องต้น

ท่ีมา:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หมายเหตุ:	P	หมายถึง	ข้อมูลเบื้องต้น

		 อาคารชุด		 แนวราบ YoY	(ทุกประเภท)5Y	AVG.	(58-62)

		 อาคารชุด		 แนวราบ YoY	(ทุกประเภท)5Y	AVG.	(58-62)
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	 ปี	 2564	 ท่ีผ่านมาเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้ นตัว	 แต่ในส่วนของประเทศไทยต้องยอมรับว่าอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีเศรษฐกิจ 
ฟื้ นตัวช้า	 เน่ืองจากการชะลอตัวของกลุ่มธุรกิจบริการ	ซึ่งประเทศไทยมีสัดส่วนพึ่งพาภาคการท่องเท่ียวสูง	ภาคธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดท่ีอยู่อาศัย	 ในปี	 2564	 มีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอย่างชัดเจน	 โดยศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์	หรือ	REIC	รายงานความเคล่ือนไหวซึ่งมีทิศทางชะลอตัวเชน่เดียวกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	

สถานการณ์ด้านอุปทานที่อยู่อาศัย
การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ
	 ในภาพรวมปี	 2564	 มีการออกใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินเพ่ือท่ีอยู่อาศัยท่ัวประเทศ	 มีจ�านวนรวม	 608	 โครงการ 
66,836	หนว่ย	ซึ่งลดลงท้ังจ�านวนโครงการและจ�านวนหนว่ย	รอ้ยละ	-18.8	และ	-23.7	ตามล�าดับ	เม่ือเทียบกับชว่งเวลาเดียวกัน
ของปี	2563	ท่ีมีจ�านวน	749	โครงการ	มีจ�านวน	87,611	หน่วย	และพบว่า	เป็นปีท่ีมีจ�านวนหน่วยท่ีได้รับอนุญาตจัดสรรท่ีดิน
ท่ัวประเทศน้อยท่ีสุดในรอบ	12	 ปีท่ีผ่านมา	 นับต้ังแต่ปี	2553	ซึ่งมีหน่วยท่ีได้รับอนุญาตจัดสรร	78,163	หน่วย	 โดยทุกภาค										
มีจ�านวนหน่วยท่ีได้รับอนุญาตจัดสรรท่ีดินลดลงทุกภาค	เม่ือเทียบกับชว่งเวลาเดียวกันของปี	2563
	 ส�าหรับประเภทท่ีอยู่อาศัยท่ีได้รับอนุญาตจัดสรรท่ีดินในปี	 2564	 พบว่า	 ทาวน์เฮ้าส์มีสัดส่วนมากท่ีสุด 
ร้อยละ	49.1	รองลงมาเป็น	บ้านเด่ียว	ร้อยละ	27.2	บ้านแฝดร้อยละ	19.5	อาคารพาณิชย์	ร้อยละ	2.2	และท่ีดินเปล่าจัดสรร 
ร้อยละ	2.0	ตามล�าดับ

สัดส่วนจำ�นวนหน่วยก�รออกใบอนุญ�ตจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อ�ศัยทั่วประเทศ ปี 2564

สถานการณต์ลาด
ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ 
ปี 2564 และแนวโน้ม ปี 2565

 ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2563 :  608  โครงการ 66,836 หน่วย
2564 :  749  โครงการ 87,611 หน่วย
 YoY :  โครงการ -18.8% หน่วย -23.7% 

ล�ำดับหน่วยกำรจัดสรรที่ดิน 
1. กรุงเทพฯ - ปริมณฑล YoY -33.2%
2. ภาคตะวันออก YoY -6.6%
3. ภาคเหนือ YoY -13.9%
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YoY -20.0%
5. ภาคใต้ YoY -10.5%
6. ภาคกลาง YoY -34.3%
7. ภาคตะวันตก YoY -9.7%

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 31,662 
47.4%

ภาคเหนือ 5,704
8.5%

ภาคใต้ 3,749
5.6%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,237
7.8%

ภาคตะวันออก 16,937
25.3%

ภาคตะวันตก 1,706
2.6%

ภาคกลาง 1,841
2.8%
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ก�รออกใบอนุญ�ตจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อ�ศัยเรียงลำ�ดับต�มภ�ค ปี 2564

 ลำาดับ ภาค จำานวน จำานวน สัดส่วน  ที่ดิน    อาคาร YoY YoY

   โครงการ หน่วย จำานวนหน่วย จัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ พาณิชย์ โครงการ หน่วย

	 1	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 186	 31,662	 47.4%	 730	 5,948	 4,494	 19,820	 670	 -33.1%	 -33.2%

	 2	 ภาคตะวันออก	 178	 16,937	 25.3%	 46	 4,381	 4,108	 8,123	 279	 -4.3%	 -6.6%

	 3	 ภาคเหนือ	 72	 5,704	 8.5%	 158	 3,140	 1,606	 623	 177	 -7.7%	 -13.9%

	 4	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 68	 5,237	 7.8%	 125	 2,252	 1,218	 1,457	 185	 -11.7%	 -20.0%

	 5	 ภาคใต้	 56	 3,749	 5.6%	 55	 1,419	 1,116	 1,096	 63	 -11.1%	 -10.5%

	 6	 ภาคกลาง	 21	 1,841	 2.8%	 178	 333	 177	 1,110	 43	 -34.4%	 -34.3%

	 7	 ภาคตะวันตก	 27	 1,706	 2.6%	 43	 686	 338	 591	 48	 -22.9%	 -9.7%

	 	 รวมท่ัวประเทศ	 608	 66,836	 100.0%	 1,335	 18,159	 13,057	 32,820	 1,465	 -18.8%	 -23.7%

	 	 สัดสว่นประเภท	 	 	 	 2.0%	 27.2%	 19.5%	 49.1%	 2.2%

 ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ
	 ภาพรวมปี	2564	ท้ังปี	มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยูอ่าศัย	ท่ัวประเทศ	มีจ�านวน	315,914	หน่วย	ลดลงร้อยละ	-5.8	
เม่ือเทียบกับชว่งเวลาเดียวกันของปี	2563	 ท่ีมีจ�านวน	335,201	หน่วย	 เป็นท่ีอยูอ่าศัยประเภทแนวราบ	ประมาณ	247,523	
หน่วย	ลดลงร้อยละ	 -0.04	และอาคารชุด	ประมาณ	68,391	หน่วย	ลดลงร้อยละ	 -21.9	 เม่ือเทียบกับปี	2563	 โดยการออก 
ใบอนุญาตก่อสรา้งท่ีอยูอ่าศัยแนวราบ	ลดลงในภาคกลาง	ภาคเหนือ	และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	ตามล�าดับ	ในขณะท่ีกรุงเทพฯ	
–	ปริมณฑล	ภาคใต้	ภาคตะวันตก	และภาคตะวันออก	มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามล�าดับ	สว่นการออกใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคารชุด	มีจ�านวนลดลงทุกภาค	ยกเว้น	ภาคกลางและภาคใต้	ท่ีมีการออกใบอนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้น

ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งที่อยู่อ�ศัยเรียงลำ�ดับต�มภ�ค ปี 2564

     ปี 2563   ปี 2564   YoY   สัดส่วน

 ลำาดับ  ภาค แนวราบ อาคารชุด รวม แนวราบ อาคารชุด รวม แนวราบ อาคารชุด รวม แนวราบ อาคารชุด รวม

	 1	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 57,936		 70,312		 128,248		 61,666		 53,832		 115,498		 6.4%	 -23.4%	 -9.9%	 24.9%	 78.7%	 36.6%

	 2	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 46,899		 1,926		 48,825		 45,681		 1,312		 46,993		 -2.6%	 -31.9%	 -3.8%	 18.5%	 1.9%	 14.9%

	 3	 ภาคใต้	 36,886		 4,142		 41,028		 38,491		 5,100		 43,591		 4.4%	 23.1%	 6.2%	 15.6%	 7.5%	 13.8%

	 4	 ภาคตะวันออก	 34,890		 7,603		 42,493		 35,237		 6,522		 41,759		 1.0%	 -14.2%	 -1.7%	 14.2%	 9.5%	 13.2%

	 5	 ภาคเหนือ	 37,476		 1,268		 38,744		 36,253		 699		 36,952		 -3.3%	 -44.9%	 -4.6%	 14.6%	 1.0%	 11.7%

	 6	 ภาคตะวันตก	 19,102		 1,760		 20,862		 19,480		 65		 19,545		 2.0%	 -96.3%	 -6.3%	 7.9%	 0.1%	 6.2%

	 7	 ภาคกลาง	 14,429		 571		 15,000		 10,715		 860		 11,575		 -25.7%	 50.6%	 -22.8%	 4.3%	 1.3%	 3.7%

	 	 รวมท่ัวประเทศ	 247,618		 87,583		 335,201		 247,523		 68,391		 315,914		 -0.04%	 -21.9%	 -5.8%	 100.0%	 100.0%	 100.0%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ด้านอุปสงค์ที่อยู่อาศัย
การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ 
	 ในปี	2564	มีการโอนกรรมสิทธิท่ั์วประเทศจ�านวนประมาณ	265,493	หน่วย	และมีมูลค่าประมาณ	802,720	ล้านบาท	
ซึ่งมีการขยายตัวลดลงท้ังจ�านวนหน่วยและมูลค่าร้อยละ	-26.0	และ	-13.5	ตามล�าดับ	หากแยกตามประเภทท่ีอยูอ่าศัยพบว่า	
ท่ีอยูอ่าศัยแนวราบ	มีการโอนจ�านวน	175,657	หน่วย	ลดลงจากชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ	-25.7	มีมูลค่า	548,813	
ล้านบาท	ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ	 -11.0	และอาคารชุด	 มีการโอนจ�านวน	89,836	หน่วย	ลดลงจาก 
ชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ	-26.6	และมีมูลค่า	253,907	ล้านบาท	ลดลงจากชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ	-18.5	
	 หากพิจารณาการโอนกรรมสิทธิเ์ป็นรายภาค	พบว่า	
 • กรุงเทพฯ - ปริมณฑล	 มีการโอนกรรมสิทธิ์มากท่ีสุด	 จ�านวน	 166,402	 หน่วย	 ขยายตัวลดลงจากปี	 2563 
	 	 ร้อยละ	-15.5	มีมูลค่าการโอน	581,659	ล้านบาท	ลดลงเพียงร้อยละ	-5.2	
 • ภาคตะวันออก	 มีการโอนกรรมสิทธิ์จ�านวน	41,723	หน่วย	ลดลงร้อยละ	 -18.7	 และมีมูลค่า	 95,005	 ล้านบาท 
	 	 ลดลงร้อยละ	-21.0	
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีการโอนกรรมสิทธิ์จ�านวน	22,169	หน่วย	ลดลงร้อยละ	 -34.8	และมีมูลค่า	 45,184	 
	 	 ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	-19.8
 • ภาคเหนือ	 มีการโอนกรรมสิทธิ์จ�านวน	 12,082	 หน่วย	 ลดลงร้อยละ	 -57.5	 และมีมูลค่า	 25,351	 ล้านบาท 
	 	 ลดลงร้อยละ	-49.7
 • ภาคใต้	 มีการโอนกรรมสิทธิ์จ�านวน	 10,848	หน่วย	 ลดลงร้อยละ	 -59.9	 และมีมูลค่า	 29,961	 ล้านบาท	ลดลง 
	 	 ร้อยละ	-47.6
 • ภาคกลาง	 มีการโอนกรรมสิทธิ์จ�านวน	8,034	หน่วย	ลดลงร้อยละ	 -24.5	 และมีมูลค่า	 14,837	 ล้านบาท	ลดลง 
	 	 ร้อยละ	-12.4	
 • ภาคตะวันตก	 มีการโอนกรรมสิทธิจ์�านวน	4,235	หน่วย	ลดลงร้อยละ	 -59.7	และมีมูลค่า	10,722	 ล้านบาท	ลดลง 
	 	 ร้อยละ	-51.9

สัดส่วนจำ�นวนหน่วยก�รโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อ�ศัยทั่วประเทศ ปี 2564 

ล�ำดับหน่วยกำรโอนกรรมสิทธิ์
1. กรุงเทพฯ - ปริมณฑล YoY -15.5% 
2. ภาคตะวันออก YoY  -18.7% 
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YoY -34.8% 
4. ภาคเหนือ YoY -57.5% 
5. ภาคใต้ YoY -59.9% 
6. ภาคกลาง YoY -24.5% 
7. ภาคตะวันตก YoY -59.7%

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 166,402
62.7%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22,169
8.4%

ภาคตะวันออก 41,723
15.7%

ภาคตะวันตก 4,235
1.6% 

ภาคกลาง 8,034
3.0%

ภาคใต้ 10,848
4.1%

ภาคเหนือ 12,082
4.6%
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สัดส่วนมูลค่�ก�รโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อ�ศัยทั่วประเทศ ปี 2564 (หน่วย : ล้�นบ�ท)
  

แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2565
	 ส�าหรบัแนวโน้มตลาดท่ีอยูอ่าศัยปี	2565	ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยป์ระเมินแนวโน้มตลาดท่ีอยูอ่าศัยโดยประเมินจาก	
8	ตัวแปรหลัก	โดยเรียงล�าดับตามความส�าคัญสูงสุด	ประกอบด้วย	อัตราการขยายตัวของ	GDP	อัตราเฉล่ียของดอกเบี้ย	MRR	
ผลกระทบเชิงนโยบายและสถานการณ์ท่ีส�าคัญ	อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป	อัตราดูดซับบ้านจัดสรร	อัตราดูดซับอาคารชุด	-กรุงเทพฯ
และปริมณฑล	และอัตราดูดซับบ้านจัดสรร	อัตราดูดซับอาคารชุดในสว่นของภูมิภาค	ตามล�าดับ
	 	 โดยคาดการณ์ว่าปี	 2565	 ในด้านอุปทานจะมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน	คาดว่าจะมีหน่วยการออกใบอนุญาตจัดสรรท่ีดิน
ประมาณ	85,538	หน่วย	 เพ่ิมขึ้นร้อยละ	28.0	จากปี	2564	หรือเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ	15.2	 ถึง	40.8	 ในด้านท่ีอยู่อาศัย 
สร้างเสร็จจดทะเบียนคาดว่าจะมีท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนประมาณ	 105,307	 หน่วย	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 35.3 
จากปี	2564	หรือเพิ่มขึ้นอยูใ่นชว่งร้อยละ	21.8	ถึง	48.8
	 ด้านอุปสงค์คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเชน่กัน	โดยคาดว่าจะมีหน่วยโอนกรรมสิทธิป์ระมาณ	332,192	จะเพิ่มขึ้น
จากปี	 2564	 ร้อยละ	 25.1	หรืออยู่ในช่วงร้อยละ	 10.5	 ถึง	 35.5	 การโอนกรรมสิทธิ์แนวราบจะเพิ่มขึ้นร้อยละ	24.6	หรือ 
อยู่ในช่วงร้อยละ	 12.2	 ถึง	 37.1	 ขณะท่ีการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดจะเพิ่มขึ้นร้อยละ	 26.1	 หรืออยู่ในช่วงร้อยละ	 7.2 
ถึง	32.4	มูลค่าการโอนกรรมสิทธิค์าดว่าปี	2565	จะมีมูลค่าโอนกรรมสิทธิป์ระมาณ	909,864	ล้านบาท	จะเพิ่มขึ้นจากปี	2564	
ร้อยละ	13.3	หรืออยูใ่นชว่งร้อยละ	0.9	ถึง	23.9	การโอนกรรมสิทธิแ์นวราบจะเพิ่มขึ้นร้อยละ	10.2	หรืออยูใ่นชว่งร้อยละ	-0.9	
ถึง	21.2	ขณะท่ีการโอนกรรมสิทธิอ์าคารชุดจะเพิ่มขึ้นร้อยละ	20.2	หรืออยูใ่นชว่งร้อยละ	4.6	ถึง	29.9
	 ท้ังน้ี	การคาดการณดั์งกล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้ภายใต้สิง่ท่ีต้องระมัดระวังในปี	2565	ดังน้ีคือ	หากมีการแพรร่ะบาดมาก
จนต้องมีการ	Lock-down	หรือเกิดปัญหาอัตราเงินเฟ้อท่ีขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น	จะสง่ผลให้ตลาดอสังหาไม่กระเต้ืองขึ้นเท่าท่ีควร	
ผู้ประกอบการบ้านใหม่ต้องระวังการขาดแคลนแรงงานอาจสง่ผลให้ในการก่อสร้างล่าช้า	และอาจท�าให้แผนการสง่มอบล่าช้า	
ซ่ึงอาจจะส่งต่อการระบาย	 backlog	 ของผู้ประกอบการ	หากมีการเกิด	NPL	ขึ้นมา	 สถาบันการเงินจะมีนโยบายสินเช่ือ 
ท่ีเข้มงวดเพิ่มขึ้นในปี	2565	ซึ่งมีผลกระทบต่อต่อกลุ่มผู้ซื้อท่ีอยูอ่าศัยอยา่งแน่นอน

ล�ำดับมูลค่ำกำรโอนกรรมสิทธิ์
1. กรุงเทพฯ - ปริมณฑล YoY -5.2% 
2. ภาคตะวันออก YoY -14.6% 
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ YoY -19.8% 
4. ภาคใต้ YoY -47.6% 
5. ภาคเหนือ  YoY -49.7% 
6. ภาคกลาง YoY -12.4% 
7. ภาคตะวันตก YoY -51.9%

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 581,659
72.5%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45,184
5.6%ภาคตะวันออก 95,005

11.8%
ภาคตะวันตก 10,722

1.3%
ภาคกลาง 14,837

1.8%
ภาคใต้ 29,961

3.7%
ภาคเหนือ 25,351

3.2%
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รายงานการสำารวจ
ตลาดที่อยู่อาศัย
อยู่ระหว่างการขาย ปี 2564

	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ด�าเนินการส�ารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายใน 
ชว่งครึ่งหลังปี	2564	ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ	–	ปริมณฑล	นับเฉพาะโครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต�ากว่า	6	หน่วย	โดยด�าเนินการ
ต่อเน่ืองจากปี	2549	จนถึงปัจจุบัน	สง่ผลให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดท่ีอยูอ่าศัยได้ในระดับไตรมาส
	 ส�าหรับการด�าเนินการส�ารวจในปี	2564	 มีจ�านวนจังหวัดท่ีส�ารวจท้ังสิ้น	 27	 จังหวัด	ประกอบด้วย	พื้นท่ีกรุงเทพฯ	 -
ปริมณฑล	รวม	6	จังหวัด	และ	21	จังหวัดหลักในภูมิภาค	แบง่ออกเป็น	6	ภาค	ได้แก่
	 1.	 ภาคเหนือ	ประกอบด้วย	5	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดเชียงใหม่	เชียงราย	พิษณุโลก	ตาก	และนครสวรรค์
	 2.	 ภาคกลาง	ประกอบด้วย	2	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	และสระบุรี	
	 3.	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประกอบด้วย	5	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดนครราชสีมา	ขอนแก่น	อุดรธานี	อุบลราชธานี	และ 
	 	 มหาสารคาม
	 4.	 ภาคตะวันออก	ประกอบด้วย	3	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดชลบุรี	ระยอง	และฉะเชิงเทรา
	 5.	 ภาคตะวันตก	ประกอบด้วย	2	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดเพชรบุรี	และประจวบคีรีขันธ	์
	 6.	 ภาคใต้	ประกอบด้วย	4	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดภูเก็ต	สงขลา	สุราษฎร์ธานี	และนครศรีธรรมราช
	 การส�ารวจโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดจะนับเฉพาะโครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต�ากว่า	 6	 หน่วย 
ส่วนโครงการบ้านพักตากอากาศ	หรือวิลล่า	 จะนับโครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายต้ังแต่	 1	 หน่วย	 โดยผลการส�ารวจตลาด 
ท่ีอยูอ่าศัยสรุปได้	ดังน้ี

ตล�ดที่อยู่อ�ศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 
	 รายงานการส�ารวจภาคสนามพบว่าหน่วยท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างขายในช่วงครึ่งหลัง	 ปี	 2564	 (Total	 Supply) 
ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ	 -	ปริมณฑล	 มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการขายท้ังหมด	1,707	 โครงการ	จ�านวน	197,212	หน่วย	 มูลค่ารวม	
953,212	 ล้านบาท	แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร	1,182	 โครงการ	จ�านวน	119,356	หน่วย	 มูลค่า	612,973	 ล้านบาท	และ
โครงการอาคารชุด	525	โครงการ	77,856	หน่วย	มูลค่า	340,239	ล้านบาท	
	 จังหวัดท่ีมีมูลค่า	Total	Supply	เพิม่ขึ้นมากท่ีสดุ	คือ	สมุทรสาคร	เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ	16.1	เป็นการเพ่ิมของบ้านจัดสรร	
ร้อยละ	16.3	สว่นอาคารชุด	ลดลงร้อยละ	-33.4	รองลงมาเป็นครปฐม	เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	2.6	เป็นการเพิ่มของบ้านจัดสรร	
ร้อยละ	7.0	สว่นอาคารชุด	ลดลงร้อยละ	-32.1	
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	 จังหวัดท่ีมีมูลค่า	Total	Supply	ลดลงมากท่ีสุด	คือ	นนทบุรี	ลดลงคิดเป็นร้อยละ	-18.7	เป็นการลดลงของบ้านจัดสรร	
รอ้ยละ	-19.7	อาคารชุด	ลดลงร้อยละ	-10.7	อันดับต่อมาคือ	ปทมุธานี	ลดลงคิดเป็นรอ้ยละ	-13.4	เป็นการลดลงของบ้านจัดสรร	
ร้อยละ	 -10.3	และอาคารชุด	ลดลงร้อยละ	40.2	 อันดับท่ีสามคือ	กรุงเทพฯ	 มีมูลค่าลดลง	ร้อยละ	 -12.3	 เป็นการลดลงของ 
บ้านจัดสรร	 ร้อยละ	 -8.3	 และอาคารชุด	 ร้อยละ	 -15.4	 สมุทรปราการ	 ลดลงร้อยละ	 -4.7	มาจากการลดลงของอาคารชุด	 
ลดลงร้อยละ	-46.8	สว่นบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	19.0	

จำานวน Total Supply ในช่วงครึ่งหลัง ปี 2563 – ครึ่งหลัง ปี 2564
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มูลค่า Total Supply ในช่วงครึ่งหลัง ปี 2563 – ครึ่งหลัง ปี 2564 (หน่วย : ล้านบาท)
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 หน่วยที่อยู่อาศยัที่อยู่ระหว่างขาย (Total Supply)	 ใน	21	 จังหวัดหลักในภูมิภาค	ช่วงครึ่งหลัง	 ปี	 2564	 มีจ�านวน	 
2,551	 โครงการ	137,179	หน่วย	 คิดเป็นมูลค่ารวม	513,604	 ล้านบาท	 ในจ�านวนน้ีแบ่งเป็น	 โครงการบ้านจัดสรร	 2,099	 
โครงการ	 100,003	 หน่วย	 มูลค่า	 328,825	 ล้านบาท	 โครงการอาคารชุด	 357	 โครงการ	 36,259	 หน่วย	 มูลค่า	 
150,620	ล้านบาท	และโครงการบ้านพักตากอากาศ	(วิลล่า)	95	โครงการ	917	หน่วย	มูลค่า	34,159	ล้านบาท	
	 เม่ือเปรยีบเทียบกับชว่งเดียวกันของปี	2563	(YoY)	พบว่า	มีจ�านวนหน่วยลดลงร้อยละ	-4.0	ซึ่งเป็นการลดลงของจ�านวน
อาคารชุดร้อยละ	 -11.5	 โดยภาคท่ีมีจ�านวนหน่วยอาคารชุดลดลงมากท่ีสุด	 คือ	 ภาคเหนือ	 ลดลงร้อยละ-33.8	 รองลงมา	 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลดลงร้อยละ	 -25.1	ภาคใต้ลดลงร้อยละ	 -18.0	ภาคตะวันออก	ลดลงร้อยละ	 -8.6	 และขณะท่ี	 
ภาคกลาง	มี	Total	Supply	อาคารชุด	เพิ่มขึ้นร้อยละ	153.5	และรองลงมาคือ	ภาคตะวันตก	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.2
	 สว่นบา้นจัดสรร	มีจ�านวนหน่วยลดลงรอ้ยละ	-1.1	ซึ่งเป็นการลดลงของ	Total	Supply	ในโครงการบา้นจัดสรรใน	3	ภาค	
ได้แก่	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	และภาคตะวันออก	 โดยมีการลดลงร้อยละ	 -5.2	 ร้อยละ	 -4.7	และร้อยละ	 -3.4	 
ตามล�าดับ	ในขณะท่ีอีก	3	ภาค	ได้แก่	ภาคตะวันตก	ภาคใต้	และภาคเหนือ	มีการเพิ่มขึ้นของ	Total	Supply	บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	14.4	ร้อยละ	8.7	และร้อยละ	2.3	ตามล�าดับ

โครงก�รที่อยู่อ�ศัยอยู่ระหว่�งข�ย ใน 21 จังหวัดภูมิภ�คในช่วงครึ่งหลังปี 2564
 

หมายเหตุ : จำานวนหน่วย Total Supply หมายถึง หน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขาย ณ ครึ่งหลัง ปี 2564
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

โครงก�รเปิดข�ยใหม่ ในช่วงครึ่งหลังปี 2564 
	 จากการส�ารวจพบว่าโครงการเปิดขายใหม่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ	 -	 ปริมณฑล	 พบว่ามีโครงการเปิดขายใหม่รวม 
151	 โครงการ	จ�านวน	32,826	หน่วย	 มูลค่ารวม	132,650	 ล้านบาท	 เป็นบ้านจัดสรร	113	 โครงการ	 รวม	18,607	หน่วย	 
มูลค่า	95,871	ล้านบาท	และอาคารชุด	38	โครงการ	จ�านวน	14,219	หน่วย	มูลค่ารวม	36,779	ล้านบาท	ถัดมาคือ	สมุทรปราการ	
และสมุทรสาคร	มีหน่วยขายได้ใหม่มีมูลค่าลดลงร้อยละ	-21.7	เท่ากัน	

 จังหวัด จำานวนโครงการ Total supply มูลค่า Total supply (ลบ)

  อาคารชุด บ้านจัดสรร วิลล่า รวม อาคารชุด บ้านจัดสรร วิลล่า รวม อาคารชุด บ้านจัดสรร วิลล่า รวม

ภาคตะวันออก	 	158		 	931		 	17		 	1,106		 	22,933		 	49,023		 	151		 	72,107		 	99,981.4		 	138,586.6		 	4,487.3		 	243,055.2	

ภาคใต้	 		 69		 	258		 	55		 	382		 	5,881		 	11,570		 	376		 	17,827		 	26,317.6		 	50,142.5		 	19,434.4		 	95,894.6	

ภาคเหนือ	 		 53		 	415		 	3		 	471		 	1,936		 	16,710		 	15		 	18,661		 	5,290.2		 	63,183.3		 	405.5		 	68,879.0	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 	42		 	254		 	7		 	303		 	2,158		 	10,774		 	242		 	13,174		 	5,293.5		 	39,778.0		 	6,397.0		 	51,468.5	

ภาคตะวันตก	 	29		 	106		 	13		 	148		 	2,730		 	2,972		 	133		 	5,835		 	12,418.6		 	12,978.1		 	3,435.3		 	28,832.0	

ภาคกลาง	 		 6		 	135		 	-		 	141		 	621		 	8,954		 	-		 	9,575		 	1,318.8		 	24,156.2		 	-		 	25,475.1	

รวม   357   2,099   95   2,551   36,259   100,003   917   137,179   150,620.1   328,824.7   34,159.5   513,604.4 
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	 ส�าหรบัโครงการท่ีเปิดขายใหมใ่นพ้ืนท่ี	21	จังหวัดภูมิภาคชว่งครึ่งหลังปี	2564	จ�านวน	154	โครงการ	คิดเป็นรอ้ยละ	6.0	
มีจ�านวนหน่วย	 14,233	หน่วย	 คิดเป็นร้อยละ	10.4	และมีมูลค่ารวม	45,168	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	8.8	 แบ่งออกเป็น 
บ้านจัดสรร	140	โครงการ	รวม	10,487	หน่วย	 มูลค่า	35,024	 ล้านบาท	เป็นอาคารชุด	13	โครงการ	จ�านวน	3,739	หน่วย	 
มูลค่ารวม	9,895	ล้านบาท	และเป็นวิลล่า	1	โครงการ	จ�านวน	7	หน่วย	มูลค่ารวม	249	ล้านบาท	
 ภาคตะวันออก	 เป็นภาคท่ีมีโครงการเปิดขายใหม่มากท่ีสุด	 57	 โครงการ	 คิดเป็นร้อยละ	37.0	ของโครงการเปิดใหม่
ท้ังหมด	(เป็นบ้านจัดสรร	51	โครงการ	อาคารชุด	6	โครงการ)	รองลงมา	ได้แก่	ภาคเหนือ	37	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	24.0	 
(เป็นบ้านจัดสรร	 35	 โครงการและอาคารชุด	 2	 โครงการ)	ภาคใต้	 24	 โครงการ	 คิดเป็นร้อยละ	 15.6	 (เป็นบ้านจัดสรร 
21	 โครงการและอาคารชุด	 2	 โครงการ	บ้านพักตากอากาศ	 1	 โครงการ)	ภาคกลาง	 23	 โครงการ	 คิดเป็นร้อยละ	 14.9 
(เป็นบ้านจัดสรร	 22	 โครงการและอาคารชุด	 1	 โครงการ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 7	 โครงการคิดเป็นร้อยละ	 4.5 
(เป็นบ้านจัดสรร	5	โครงการอาคารชุด	2	โครงการ	)	และภาคตะวันตก	6	โครงการคิดเป็นร้อยละ	3.9	(เป็นบ้านจัดสรรท้ังหมด)	

จำ�นวนโครงก�ร หน่วย และมูลค่�โครงก�รเปิดข�ยใหม่

 จังหวัด จำานวนโครงการเปิดขายใหม ่ จำานวนหน่วยเปิดขายใหม ่ มูลค่าโครงการเปิดขายใหม่ (ลบ.)

  บ้านจัดสรร อาคารชุด บ้านพัก รวม บ้านจัดสรร อาคารชุด บ้านพัก รวม บ้านจัดสรร อาคารชุด บ้านพัก รวม

    ตากอากาศ    ตากอากาศ    ตากอากาศ

ภาคตะวันออก	 	51		 	6		 	-		 	57		 	5,124		 	2,464		 	-		 	7,588		 	16,051		 	6,472		 	-		 	22,522	

ภาคเหนือ	 		 35		 	2		 	-		 	37		 	1,906		 	132		 	-		 	2,038		 	7,208		 	334		 	-		 	7,543	

ภาคใต้	 		 21		 	2		 	1		 	24		 	1,273		 	595		 	7		 	1,875		 	5,163		 	1,851		 	249		 	7,264	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 	5		 	2		 	-		 	7		 	1,092		 	475		 	-		 	1,567		 	2,608		 	1,062		 	-		 	3,670	

ภาคกลาง	 		 22		 	1		 	-		 	23		 	794		 	73		 	-		 	867		 	2,721		 	175		 	-		 	2,897	

ภาคตะวันตก	 	6		 	-		 	-		 	6		 	298		 	-		 	-		 	298		 	1,273		 	-		 	-		 	1,273	

รวม   140   13   1   154   10,487   3,739   7   14,233   35,024   9,895   249   45,168  

           

 จังหวัด จำานวนโครงการเปิดขายใหม ่ จำานวนหน่วยเปิดขายใหม ่ มูลค่าโครงการเปิดขายใหม่ (ลบ.)

  บ้านจัดสรร อาคารชุด รวม บ้านจัดสรร อาคารชุด รวม บ้านจัดสรร อาคารชุด รวม

กรุงเทพมหานคร	 45	 27	 72	 6,204	 10,509	 16,713	 46,304	 30,287	 76,590

สมุทรปราการ	 23	 4	 27	 6,098	 1,172	 7,270	 24,039	 2,072	 26,111

นนทบุรี	 	 13	 4	 17	 1,613	 1,085	 2,698	 8,831	 1,950	 10,781

ปทุมธานี	 	 20	 3	 23	 3,306	 1,453	 4,759	 11,027	 2,470	 13,497

สมุทรสาคร	 	 7	 -	 7	 1,115	 	 1,115	 4,891	 -	 4,891

นครปฐม	 	 5	 -	 5	 271	 	 271	 780	 -	 780

รวม  113 38 151 18,607 14,219 32,826 95,871 32,779 132,650

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จำ�นวนโครงก�ร หน่วย และมูลค่�โครงก�รเปิดข�ยใหม่
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	 หากพิจารณาจ�านวนหน่วยโครงการท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งหลังปี	 2564	 จ�านวน	14,233	หน่วย	พบว่า 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี	2563	 (YoY)	 ร้อยละ	 -11.1	 โดยเป็นการลดลงของหน่วยเปิดขายใหม่ทุกภาค	ยกเว้น	ภาคกลาง 
ท่ีมีจ�านวนหน่วยบ้านจัดสรร	และอาคารชุด	เปิดขายเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับชว่งเดียวกันของปี	2563	ร้อยละ	75.3	แบง่ออกเป็น
โครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่	 10,487	หน่วย	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	7.7	 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	 2563	 เป็นโครงการ 
อาคารชุด	3,739	หน่วย	ลดลงร้อยละ	-40.2	และโครงการวิลล่า	7	หน่วย	ลดลง	73.1	
	 จ�านวนหน่วยขายได้ใหม่ในช่วงครึ่งหลัง	 ปี	2564	พบว่าในช่วงคร่ึงหลัง	 ปี	2564	 ในพื้นท่ี	 21	 จังหวัดภูมิภาค	 มีหน่วย 
ขายได้ใหม่ท้ังสิ้น	19,935	หน่วย	 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน	 (YoY)	แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร	 ขายได้ใหม่ในช่วง 
ครึ่งหลังปี	 2564	 จ�านวน	 15,271	หน่วย	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 19.9	 จากช่วงเดียวกันของปี	 2563	ซึ่งมีจ�านวน	 12,741	หน่วย 
ในขณะท่ีโครงการอาคารชุด	 ขายได้ใหม่ในช่วงครึ่งหลังปี	 2564	จ�านวน	4,605	หน่วย	ลดลงร้อยละ	 -3.9	จากช่วงเดียวกัน 
ของปี	2563	ซึ่งมีจ�านวน	4,794	หน่วย	สว่นโครงการวิลล่าท่ีขายได้ใหม่	จ�านวน	59	หน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ	195	จากชว่งเดียวกัน
ของปี	2563	ซึ่งมีจ�านวน	20	หน่วย
	 จ�านวนหน่วยในโครงการบ้านจัดสรรท่ีขายได้ใหม่	พบว่าเพิ่มขึ้นทุกภาคโดย ภาคใต้	 ขายได้ใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ	
79.1	 รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพ่ิมขึ้นร้อยละ	63.5	ภาคเหนือ	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	47.8	ภาคตะวันตก	 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	25.9	ภาคกลาง	เพิ่มขึ้นร้อยละ	7.3	และภาคตะวันออก	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.4	
	 ส�าหรับโครงการอาคารชุดท่ีขายได้ใหม่	เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับชว่งเดียวกันของปี	2563	จ�านวน	4	ภาค	ได้แก่	ภาคกลาง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	390.9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพ่ิมขึ้นร้อยละ	60.4	ภาคตะวันออก	 เพ่ิมขึ้นร้อยละ	2.7	ภาคตะวันตก 
ร้อยละ	 1.3	 ส่วนภาคท่ีมียอดขายได้ใหม่มีจ�านวน	 2	 ภาค	 ได้แก่	ภาคใต้	 ขายได้ใหม่ลดลงร้อยละ	 -42.8	 และภาคเหนือ 
ขายได้ใหม่ลดลงร้อยละ	-26.2	

หน่วยเหลือข�ยในในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล และ 21 จังหวัดภูมิภ�ค
	 จากการส�ารวจพบว่าโดยภาพรวมในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ	 -	ปริมณฑล	 มีหน่วยเหลือขายลดลง	 ร้อยละ	 -6.4	 เป็นการลดลง 
ของบ้านจัดสรรและอาคารชุดร้อยละ	-0.01	และร้อยละ	-15.2	ตามล�าดับ	โดยสมุทรสาคร	มีหน่วยเหลือขายเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด	
ร้อยละ	24.2	 เป็นการเพิ่มขึ้นของบ้านจัดสรร	 ร้อยละ	24.8	แต่อาคารชุดลดลง	 ร้อยละ	 -32.9	 รองลงมานครปฐม	 มีหน่วย 
เหลือขายเพิ่มขึ้นร้อยละ	18.7	 เป็นการเพิ่มขึ้นของบ้านจัดสรร	ร้อยละ	22.7	แต่อาคารชุด	ลดลงร้อยละ	 -4.1	สมุทรปราการ	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	17.1	เป็นการเพิ่มขึ้นของบ้านจัดสรร	ร้อยละ	45.6	สว่นอาคารชุด	ลดลงร้อยละ	-33.8	
	 จังหวัดท่ีมีหน่วยเหลือขายลดลงมากท่ีสุด	ได้แก่	นนทบุร	ีลดลงรอ้ยละ	-17.8	เป็นการลดลงของบา้นจัดสรร	รอ้ยละ	-21.7	
และอาคารชุดร้อยละ	 -2.4	ปทุมธานี	ลดลงร้อยละ	 -16.6	 เป็นการลดลงของบ้านจัดสรร	 ร้อยละ	 -13.5	ส่วนอาคารชุดลดลง	 
ร้อยละ	-30.8	กรุงเทพฯ	ลดลงร้อยละ	-8.6	เป็นการลดลงของบ้านจัดสรร	ร้อยละ	-1.9	และอาคารชุด	ร้อยละ	-11.9	ตามล�าดับ

จำ�นวนหน่วยเหลือข�ย ณ 31 ธันว�คม 2564 แยกร�ยจังหวัด และประเภท
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มูลค่�หน่วยเหลือข�ย ณ 31 ธันว�คม 2564 แยกร�ยจังหวัดและประเภท (หน่วย :ล้�นบ�ท)

	 ส�าหรับในพื้นท่ี	 21	 จังหวัดภูมิภาคพบว่าโครงการบ้านจัดสรรท่ีเหลือขายจ�านวน	84,732	หน่วยน้ี	 มีภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก	และภาคเหนือ	ท่ีเหลือขายลดลงจากชว่งเดียวกันของปี	2563	(YoY)	สว่นภาคตะวันตก 
และภาคใต้	ท่ีมีหน่วยเหลือขายเพิ่มขึ้นจากชว่งเดียวกันของปี	2563	ร้อยละ	13.2	และร้อยละ	3.0	ตามล�าดับ
	 ในขณะท่ีโครงการอาคารชุดท่ีเหลือขายจ�านวน	31,654	หน่วยน้ี	 มี	 4	ภาคท่ีมีหน่วยเหลือขายลดลงจากช่วงเดียวกัน 
ของปี	 2563	 (YoY)	 ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้	 และภาคตะวันออก	 โดยมีหน่วยเหลือขายลดลง	 
ร้อยละ	-35.3	ร้อยละ	-31.2	ร้อยละ	-13.9	และร้อยละ	-10.1	ตามล�าดับ	สว่นภาคท่ีมีหน่วยเหลือขายเพิ่มขึ้นจากชว่งเดียวกัน
ของปี	2563	ได้แก่	ภาคกลางและภาคตะวันตก	โดยมีการเพิ่มขึ้นร้อยละ	101.5	และร้อยละ	2.3
	 ส�าหรับโครงการวิลล่าท่ีเหลือขายจ�านวน	858	หน่วย	 มีภาคเหนือ	ภาคตะวันออก	ภาคตะวันตก	 ท่ีมีหน่วยเหลือขาย 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี	 2563	 (YoY)	 ลดลงร้อยละ	 -27.8	 ร้อยละ	 -12.5	 ร้อยละ	 -2.3	ตามล�าดับ	ส่วนภาคท่ีมีหน่วย 
เหลือขายเพิ่มขึ้น	ได้แก่	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีหน่วยเหลือขายเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.8	และภาคใต้	มีหน่วยเหลือขายเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	5.6

จำ�นวนหน่วยเหลือข�ยในพื้นที่ 21 จังหวัดภูมิภ�ค ณ 31 ธันว�คม 2564
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ดัชนีราคา
ที่ดินเปล่า
ก่อนการพัฒนา ปี 2564 
ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ท�าการติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาท่ีดินเปล่าก่อนการ	
พัฒนาในพื้นท่ีกรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	รวม	6	จังหวัด	ประกอบด้วย	กรุงเทพฯ	นนทบุรี	ปทุมธานี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	และ
นครปฐม	โดยก�าหนดให้ปี	2555	เป็นปีฐาน	และจัดท�าดัชนีเป็นรายไตรมาส
	 ในการศึกษาจะใชข้อ้มูลการโอนกรรมสทิธิท่ี์ดินเปล่าของกรมท่ีดิน	โดยจะคัดเลือกเฉพาะท่ีดินเปล่าไมร่วมสิง่ปลูกสรา้ง	
ท่ีมีขนาดท่ีดินต้ังแต่	200	ตารางวาขึ้นไป	และจะใชข้อ้มูลเฉพาะการโอนกรรมสิทธิท่ี์ดินท่ีผู้โอนหรอืผู้รบัโอนท่ีเป็น	“นิติบุคคล”	
เท่าน้ัน	เน่ืองจากสว่นใหญจ่ะเป็นราคาซื้อขายจริง	ซึ่งบรษัิทพัฒนาอสงัหารมิทรพัยจ์ะต้องบนัทึกค่าใชจ่้ายหรอืรายได้ให้ถูกต้อง
เพื่อสามารถค�านวณภาษี	และค่าใช้จ่ายในแต่ละปี

ใส่รูป
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  Index YoY

13.2%

333.1

28.2% 18.7% 23.6%
6.9%

	 การค�านวณค่าดัชนีฯ	 ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ	Chain	 Laspeyres	 โดยราคาท่ีดินเปล่าท่ีน�ามาค�านวณคือ	 ราคาเฉล่ีย													
ต่อตารางวา	ซึ่งถ่วงน�าหนักด้วยมูลค่าการโอนกรรมสิทธิท่ี์ดินในพื้นท่ีกรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	ต้ังแต่ปี	2555	-	2559	โดยปัจจัย																						
ท่ีน�ามาวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ	(Multiple	Regression	Analysis)	ได้แก่	
	 1)	 ท�าเลท่ีต้ังของท่ีดิน
	 2)		 แผนผังก�าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
	 3)		 เส้นทางรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนผ่าน
	 ปี	2564	 ดัชนีราคาท่ีดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นท่ีกรุงเทพฯ	 -	ปริมณฑล	 มีค่าดัชนีเท่ากับ	333.1	 จุด	ปรับเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ	6.9	เม่ือเทียบกับปี	2563	ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	311.5	จุด	ท้ังน้ีจะเห็นว่าดัชนีราคา	ปรับเพิม่มากขึ้นสูงสุดในชว่งปี	2561	
ซึง่เป็นปีท่ีรฐับาลสง่เสรมิให้มีการพฒันารถไฟฟ้าสายต่างๆ	ในกรุงเทพฯ	-	ปรมิณฑล	เพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจต้ังแต่	โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง	ลาดพร้าว	-	ส�าโรง	สายสีชมพู	แคราย	-	มีนบุรี	สายสีส้ม	ศูนย์วัฒนธรรม	-	สุวินทวงศ์	ฯลฯ	แต่ในปี	2564	 
ซึ่งเป็นปีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 อย่างหนักจึงท�าให้ราคาท่ีดินเปล่าเพิ่มขึ้น 
อยา่งชะลอตัว	(ดูตารางท่ี	1	และแผนภูมิท่ี	1)

ต�ร�งที่ 1 ดัชนีร�ค�ที่ดินเปล่�ก่อนก�รพัฒน�ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2564

 ที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา 2560 2561 2562 2563 2564  
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 165.6	 212.3	 252.0	 311.5	 333.1

	 YoY	 13.2%	 28.2%	 18.7%	 23.6%	 6.9%

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 1 ดัชนีร�ค�ที่ดินเปล่�ก่อนก�รพัฒน�ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
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	 ส�าหรับท�าเลเฉพาะท่ีมีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่าน	 5	 อันดับแรกท่ีมีอัตราการเปล่ียนแปลงของราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด 
เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน	 (YoY)	 เป็นท�าเลท่ีมีแนวเส้นทางรถไฟฟ้าท่ีเปิดให้บริการแล้ว	แนวเส้นทางรถไฟฟ้า								
ท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้าง	และท่ีมีแผนจะก่อสร้างในอนาคต	ได้แก่	1) สายสสี้ม (ศูนย์วัฒนธรรม - มนีบุร)ี	มีอัตราการเปล่ียนแปลง
ของราคาเพิม่ขึน้รอ้ยละ	26.3	เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าท่ีอยูร่ะหว่างการก่อสรา้ง	โดยรวมมีความคืบหน้าการก่อสรา้งไปแล้ว	91.67%	
2) BTS สายสุขุมวิท	 ซึ่งเป็นโครงการท่ีเปิดให้บริการแล้ว	 มีอัตราการเปล่ียนแปลงของราคาเพิ่มข้ึนร้อยละ	 25.6	 
3) สายสแีดงเข้ม (บางซ่ือ - หัวล�าโพง)	 เป็นโครงการท่ีมีแผนจะก่อสร้างในอนาคต	และสาย	MRT	ซึ่งเป็นโครงการท่ีเปิด 
ให้บริการแล้ว	 โดยราคาท่ีดินท้ัง	2	 เส้นทาง	 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	25.4	4) สายสทีอง (ธนบุร ี - ประชาธิปก)  
และสายสีน�าเงิน (หัวล�าโพง - บางแค)	 ซึ่งเป็นโครงการท่ีเปิดให้บริการแล้ว	 ส่วนสายสีส้ม (ตล่ิงชัน - ศูนย์วัฒนธรรม)  
เป็นโครงการท่ีมีแผนจะก่อสร้างในอนาคต	 โดยท้ัง	 3	 เส้นทางมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	24.1	และ	5) สายสแีดงอ่อน 
(บางซ่ือ - ตล่ิงชัน)	 เป็นโครงการท่ีมีแผนจะก่อสร้างในอนาคต	 มีอัตราการเปล่ียนแปลงของราคาเพิ่มข้ึนร้อยละ	 21.9	 
(ดูตารางท่ี	2)

ต�ร�งท่ี 2 อัตร�ก�รเปล่ียนแปลงของร�ค�ท่ีดินเปล่�ก่อนก�รพัฒน�ต�มเส้นท�งรถไฟฟ้�ท่ีมีก�รเปลี่ยนแปลงสูงสุด  
5 อันดับแรก ปี 2564 เทียบกับ ปี 2563

 อันดับ รถไฟฟ้า สถานะการก่อสร้าง 2560 2561 2562 2563 2564 YoY  

	 1	 สายสีส้ม	(ศูนย์วัฒนธรรม	-	มีนบุรี)	 อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง	 211.8	 259.6	 292.2	 337.0	 425.6	 26.3%

	 2	 BTS	สายสุขุมวิท	 เปิดให้บริการแล้ว	 218.9	 275.1	 301.4	 323.1	 405.8	 25.6%

	 3	 สายสีแดงเข้ม	(บางซื่อ	-	หัวล�าโพง)	 โครงการในอนาคต	 262.8	 312.1	 333.5	 348.5	 437.0	 25.4%	

	 	 MRT	 เปิดให้บริการแล้ว	 266.9	 317.1	 338.8	 354.0	 443.9	 25.4%

	 4	 สายสีทอง	(ธนบุรี	-	ประชาธปิก)	 เปิดให้บริการแล้ว	 244.4	 289.7	 315.1	 350.3	 434.8	 24.1%

	 	 สายสีน้�าเงิน	(หัวล�าโพง	-	บางแค)	 เปิดให้บริการแล้ว	 248.0	 293.9	 319.6	 355.4	 441.1	 24.1%	

	 	 สายสีส้ม	(ตล่ิงชัน	-	ศูนย์วัฒนธรรม)	 โครงการในอนาคต	 240.7	 285.2	 310.2	 344.9	 428.1	 24.1%

	 5	 สายสีแดงอ่อน	(บางซื่อ	-	ตล่ิงชัน)	 เปิดให้บริการแล้ว	 233.9	 277.7	 309.1	 344.9	 420.6	 21.9%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สายสีส้ม 
(ศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี)

26.3%

BTS 
สุขุมวิท

25.6%

1 2

สายสีแดงเข้ม 
(บางซื่อ - หัวลำาโพง)

MRT

25.4%

สายสีทอง
(ธนบุรี - ประชาธิปก)

สายสีน้ำาเงิน 
(หัวลำาโพง - บางแค)

สายสีส้ม
(ตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรม)

24.1%

สายสีแดงอ่อน 
(บางซื่อ - ตลิ่งชัน)

21.9%

3 4 5
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ดัชนีราคา
บ้านจัดสรรใหม่
ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 3 จังหวัด
(นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)

	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 จัดท�าดัชนีราคาบ้านแนวราบ	ซึ่งประกอบด้วย	บ้านเด่ียวและ 
ทาวน์เฮ้าส์	 และท�าการส�ารวจราคาขายของโครงการบ้านจัดสรรสร้างใหม่ท่ียังอยู่ระหว่างการขาย	 (มีหน่วยเหลือขายต้ังแต่	 
6	หน่วยข้ึนไป)	 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	3	 จังหวัด	 ได้แก่	นนทบุรี	 ปทุมธานี	 และสมุทรปราการ	 ท้ังน้ี	 ไม่นับรวม																			
บ้านมือสอง	โดยใช้ราคาปี	2555	เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบ
	 การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดท�าดัชนีราคาน้ี	 จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	Sampling)	จ�านวน	245	
ตัวอยา่ง	โดยราคาขายท่ีน�ามาจัดท�าดัชนีราคาน้ี	เป็นราคาขายท่ีแท้จรงิ	ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการสง่เสรมิการขายออกจากราคา
ท่ีประกาศขายแล้ว	เชน่	ราคาเครื่องปรับอากาศ	เฟอร์นิเจอร์ฯ	สว่นลดเงินสด	ค่าธรรมเนียมในการโอน

 หมายเหตุ
	 	 1.	 ใช้ปี	2555	เป็นปีฐาน
	 	 2.	 ชว่งระยะเวลาท่ีจัดเก็บข้อมูล	คือ	เดือนกลางของแต่ละไตรมาส
	 	 	 2.1	 ไตรมาสท่ี	1	เก็บข้อมูลในชว่งเดือนกุมภาพันธ์
	 	 	 2.2	 ไตรมาสท่ี	2	เก็บข้อมูลในชว่งเดือนพฤษภาคม
	 	 	 2.3	 ไตรมาสท่ี	3	เก็บข้อมูลในชว่งเดือนสิงหาคม
	 	 	 2.4	 ไตรมาสท่ี	4	เก็บข้อมูลในชว่งเดือนพฤศจิกายน
	 	 3.	 ราคาขายไม่รวมราคาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
	 	 4.	 หากโครงการใดมีหน่วยเหลือขายน้อยกว่า	6	หน่วย	จะน�าโครงการใหม่ในท�าเลใกล้เคียงกันมาทดแทน	

	 ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขายในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	3	 จังหวัด	 ปี	 2564	 มีค่าดัชนีเท่ากับ	
127.5	 จุด	ปรับลดลงร้อยละ	 -0.5	 เม่ือเทียบกับปี	2563	 โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ	128.2	 จุด	 เน่ืองจากในปี	2564	ประเทศไทย 
ได้รับผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชื้อ	COVID-19	หลายระลอกด้วยกันโดยเป็นการแพรร่ะบาดของเชื้อสายพันธุเ์ดลต้า	
(Delta)	 และในช่วงปลายปีได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์โควิดสายพันธุ์โอมิครอน	 (Omicron)	 
สง่ผลให้เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจท่ัวโลกได้รับผลกระทบท�าให้มีการฟ้ืนตัวช้าลงกว่าเดิม	ท�าให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัว
ต่อสถานการณดั์งกล่าว	โดยพบว่า	ผู้ประกอบการยงัคงใช้กลยุทธท์างการตลาดด้วยการลดราคาเพื่อกระตุ้นการขายบา้นจัดสรร	
รวมถึงโปรโมชั่นการให้เข้าอยูฟ่รีนานขึ้นเป็น	1	–	3	ปีแรก	หรือ	อยูฟ่รี	36	เดือน	จากเดิมท่ีเคยใช้โปรโมชั่นให้อยูฟ่รี	1	-	2	ปี	 
เพื่อช่วยส�าหรับคนท่ีอยากได้บ้านในตอนน้ีแต่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่าย	 ผู้ประกอบการยังคงจัดโปรโมช่ันต่อเน่ืองท้ังบ้านเด่ียว 
และทาวน์เฮ้าส์เพื่อเป็นการเรง่รัดในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค	เม่ือจ�าแนกตามพื้นท่ี	พบว่า
 •	 กรุงเทพฯ	มีค่าดัชนีเท่ากับ	126.5	จุด	ปรับลดลงร้อยละ	-0.5	เม่ือเทียบกับปี	2563	ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	127.1	จุด
 •	 ปริมณฑล	3	 จังหวัด	 (นนทบุรี	 ปทุมธานี	และสมุทรปราการ)	 มีค่าดัชนีเท่ากับ	128.4	 จุด	ปรับลดลงร้อยละ	 -0.5 
	 	 เม่ือเทียบกับปี	2563	ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	129.0	จุด	(ดูตารางท่ี	1)
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ต�ร�งที่ 1 ดัชนีร�ค�บ้�นจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่�งก�รข�ย ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2564

     ดัชนีราคาบ้านจัดสรร 2560 2561 2562 2563 2564

	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 	 117.7	 122.7	 126.4	 128.2	 127.5

	 	 	 YoY		 	 2.2%	 4.2%	 3.0%	 1.4%	 -0.5%

	 •		 กรุงเทพฯ	 	 117.7	 122.0	 125.5	 127.1	 126.5

	 	 	 YoY		 	 2.1%	 3.7%	 2.9%	 1.3%	 -0.5%	 	

	 •		 นนทบุรี	ปทุมธานี	และสมุทรปราการ	 117.8	 123.3	 127.0	 129.0	 128.4

	 	 	 YoY		 	 2.3%	 4.7%	 3.0%	 1.6%	 -0.5%	  
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

	 หากพิจารณา	 ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขาย	 ในแต่ละประเภท	 ได้แก่	 บ้านเด่ียว	 และทาวน์เฮ้าส์	 
จะพบการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคา	ดังน้ี 
	 1.	 ดัชนีราคาบ้านเด่ียวในพื้นท่ีกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	3	จังหวัด	มีค่าดัชนีเท่ากับ	125.7	จุด	ปรับลดลงร้อยละ	-0.6	 
	 	 เม่ือเทียบกับปี	2563	ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	126.4	จุด	และเม่ือจ�าแนกตามพื้นท่ีแล้ว	พบว่า
  •	 กรุงเทพฯ	 มีค่าดัชนีเท่ากับ	 125.1	 จุด	 ปรับลดลงร้อยละ	 -0.6	 เม่ือเทียบกับปี	 2563	 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 
	 	 	 125.9	จุด
  •	 ปริมณฑล	3	จังหวัด	(นนทบุรี	ปทุมธานี	และสมุทรปราการ)	มีค่าดัชนีเท่ากับ	125.8	จุด	ปรับลดลงร้อยละ	-0.6	 
	 	 	 เม่ือเทียบกับปี	2563	ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	126.6	จุด	(ดูตารางท่ี	2)

ต�ร�งที่ 2 ดัชนีร�ค�บ้�นเดี่ยว ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2564

     ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว 2560 2561 2562 2563 2564  

 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 	 115.9	 120.9	 124.4	 126.4	 125.7	

	 	 	 YoY		 	 1.8%	 4.3%	 2.9%	 1.6%	 -0.6%	

	 •		 กรุงเทพฯ	 	 115.9	 120.2	 123.9	 125.9	 125.1	

	 	 	 YoY		 	 2.1%	 3.7%	 3.1%	 1.6%	 -0.6%	

	 •		 นนทบุรี	ปทุมธานี	และสมุทรปราการ	 115.9	 121.1	 124.6	 126.6	 125.8	

	 	 	 YoY		 	 1.6%	 4.5%	 2.9%	 1.6%	 -0.6%	

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

	 2.	 ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์	 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 3	 จังหวัด	 มีค่าดัชนีเท่ากับ	 129.	 4	 จุด	 ปรับลดลง 
	 	 ร้อยละ	-0.5	เม่ือเทียบกับปี	2563	ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	130.1	จุด	และเม่ือจ�าแนกตามพื้นท่ีแล้ว	พบว่า
  • กรุงเทพฯ	 มีค่าดัชนีเท่ากับ	 127.6	 จุด	 ปรับลดลงร้อยละ	 -0.5	 เม่ือเทียบกับปี	 2563	 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 
	 	 	 128.3	จุด
  • ปริมณฑล	3	 จังหวัด	 (นนทบุรี	ปทุมธานี	และสมุทรปราการ)	 มีค่าดัชนีเท่ากับ	131.5	ปรับลดลงร้อยละ	 -0.4	 
	 	 	 เม่ือเทียบกับปี	2563	โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ	132.0	จุด	(ดูตารางท่ี	3)
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ต�ร�งที่ 3 ดัชนีร�ค�ท�วน์เฮ้�ส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2564

     ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ 2560 2561 2562 2563 2564  

	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 	 119.7	 124.6	 128.5	 130.1	 129.4	

	 	 	 YoY		 	 2.7%	 4.1%	 3.1%	 1.2%	 -0.5%	

	 •		 กรุงเทพฯ	 	 119.2	 123.5	 126.9	 128.3	 127.6	

	 	 	 YoY		 	 2.1%	 3.6%	 2.8%	 1.0%	 -0.5%	

	 •		 นนทบุรี	ปทุมธานี	และสมุทรปราการ	 120.3	 126.0	 130.1	 132.0	 131.5	 	

	 	 	 YoY		 	 3.2%	 4.7%	 3.3%	 1.5%	 -0.4%

 ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 1 ดัชนีร�ค�บ้�นจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่�งก�รข�ย ในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล
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แผนภูมิที่ 2 อัตร�ขย�ยตัวของดัชนีร�ค�บ้�นจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่�งก�รข�ยในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล เปรียบเทียบ
กับช่วงเวล�เดียวกันของปีก่อน (YoY)
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

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

	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 จัดท�า	 “ดัชนีราคาห้องชุด”	 รายครึ่งปี	 โดยเริ่มจัดท�าครั้งแรก 
ในงวดประจ�าครึ่งแรก	ปี	2554	ใช้ราคาปี	2553	เป็นปีฐาน	
	 ต่อมาในครึ่งหลัง	 ปี	 2556	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ปรับปีฐานเป็นปี	 2555	และส�ารวจข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นท่ี
กรุงเทพฯ	นนทบุรี	 และสมุทรปราการ	 (เดิมท�าการส�ารวจเฉพาะในกรุงเทพฯ	 เพียงจังหวัดเดียว)	ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีโครงการ 
ท่ีอยูอ่าศัยประเภทห้องชุดคอนโดมิเนียมหนาแน่น
	 ในปี	 2558	 เป็นต้นมา	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ได้ปรับการจัดท�าดัชนีจากรายครึ่งปีเป็นรายไตรมาส	 ต้ังแต่งวด 
ไตรมาส	1	ปี	2558	เป็นต้นมา	โดยใชร้าคาปี	2555	เป็นปีฐาน	ท้ังน้ีเพื่อให้การจัดท�าดัชนีราคาห้องชุดเป็นตัวชีวั้ดความเคล่ือนไหว
ของราคาห้องชุดท่ีอยูร่ะหว่างการขาย	และสะท้อนความเป็นจริงได้ใกล้เคียงกับราคาห้องชุดในตลาดปัจจุบัน

 หมายเหตุ
	 	 1.	 ใช้ปี	2555	เป็นปีฐาน
	 	 2.	 ชว่งระยะเวลาท่ีจัดเก็บข้อมูล	คือ	เดือนกลางของแต่ละไตรมาส
	 	 	 2.1	 ไตรมาสท่ี	1	เก็บข้อมูลในชว่งเดือนกุมภาพันธ์
	 	 	 2.2	 ไตรมาสท่ี	2	เก็บข้อมูลในชว่งเดือนพฤษภาคม
	 	 	 2.3	 ไตรมาสท่ี	3	เก็บข้อมูลในชว่งเดือนสิงหาคม
	 	 	 2.4	 ไตรมาสท่ี	4	เก็บข้อมูลในชว่งเดือนพฤศจิกายน
	 	 3.	 ราคาขายไม่รวมราคาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
	 	 4.	 หากโครงการใดมีหน่วยเหลือขายน้อยกว่า	6	หน่วย	จะน�าโครงการใหม่ในท�าเลใกล้เคียงกันมาทดแทน	
	 	 5.	 วิธกีารค�านวณ
	 	 	 5.1	 น�าราคาขายเริ่มต้นของห้องชุดประเภทสตูดิโอ	 ประเภท	 1	 ห้องนอน	 และประเภท	 2	 ห้องนอน 
	 	 	 	 มาค�านวณหาราคาเฉล่ียต่อตารางเมตรส�าหรับห้องชุดแต่ละประเภท
	 	 	 5.2	 น�าราคาเฉล่ียต่อตารางเมตรส�าหรับห้องชุดแต่ละประเภท	 มาถ่วงน�าหนักด้วยพ้ืนท่ีขาย	 (Salable	 
	 	 	 	 Area)	ของแต่ละโครงการ	เพื่อให้ได้ราคาเฉล่ียต่อตารางเมตรส�าหรับห้องชุดแต่ละโครงการ
	 	 	 5.3	 น�าราคาเฉล่ียต่อตารางเมตรส�าหรับห้องชุดแต่ละโครงการมาค�านวณหาค่าน�าหนักของแต่ละพ้ืนท่ี/	 
	 	 	 	 จังหวัด
	 	 	 5.4	 การค�านวณดัชนี	ใช้สูตร	Chain	Laspeyres



061

ANNUAL REPO
RT 2021 • REAL ESTATE INFO

RM
ATIO

N CENTER

	 ส�าหรับดัชนีราคาห้องชุดใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขายปี	 2564	 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ	 -	ปริมณฑล	 มีค่าดัชนีเท่ากับ	 151.8	 
ลดลงร้อยละ	 -0.7	 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน	 เน่ืองจากในปี	 2564	ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการ																					
แพรร่ะบาดของเชื้อ	COVID-19	หลายระลอกด้วยกัน	โดยเป็นการแพรร่ะบาดของเชื้อสายพันธุเ์ดลต้า	(Delta)	และในชว่งปลายปี
ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์โควิดสายพันธุ์โอมิครอน	 (Omicron)	 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
ให้มีการฟ้ืนตัวช้าลงกว่าเดิม	 โดยพบว่า	 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการน�าเสนอโปรโมชั่น 
ในรูปแบบของแถมมากถึงร้อยละ	45.0	ของโครงการส�ารวจ	โดยเป็นการให้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องชุดแบบพร้อมเข้าอยูอ่าศัย	
รวมถึงโปรโมชั่นการให้เข้าอยูฟ่รีนานถึง	1	–	3	ปี	เชน่เดียวกับโปรโมชั่นบ้านจัดสรร	เพื่อแบง่เบาภาระการเงินให้ผู้ซื้อได้มีเวลา
วางแผนการเงิน	และการให้ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์	ณ	 วันโอนกรรมสิทธิ์	 หรือ	การให้ส่วนลดเงิน	 เพ่ือแบ่งเบา 
ค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ	ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท�าให้ราคาห้องชุดใหม่ลดลง	และเพื่อเป็นการเรง่รัดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
	 เม่ือจ�าแนกเป็นรายพ้ืนท่ีพบว่า	 ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขาย	 ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ	 มีค่าดัชนีเท่ากับ	 
153.3	จุด	ปรับตัวลดลงรอ้ยละ	-0.8	เม่ือเทียบกับปี	2563	ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	154.5	สว่นพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรแีละสมุทรปราการ
มีค่าดัชนีเท่ากับ	144.3	 จุด	ปรับลดลงร้อยละ	 -0.6	 เม่ือเทียบกับปี	2563	ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	145.2	 จุด	 (ดูตารางท่ี	 1	และ 
แผนภูมิท่ี	1)

ต�ร�งที่ 1 ดัชนีร�ค�ห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่�งก�รข�ย ในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล ปี 2564

     ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ 2560 2561 2562 2563 2564

	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 	 128.1	 140.7	 151.7	 152.9	 151.8

	 	 	 YoY		 	 5.9%	 9.8%	 7.8%	 0.8%	 -0.7%

	 •		 กรุงเทพฯ	 	 128.1	 141.2	 153.1	 154.5	 153.3

	 	 	 YoY		 	 5.9%	 10.2%	 8.4%	 0.9%	 -0.8%

	 •		 นนทบุรี	และสมุทรปราการ	 	 126.7	 137.0	 144.5	 145.2	 144.3

	 	 	 YoY		 	 4.5%	 8.1%	 5.5%	 0.5%	 -0.6%

 ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 1 ดัชนีร�ค�ห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่�งก�รข�ย ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

		 ดัชนีราคาห้องชุด	(Index) YoY
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ดัชนีความเชื่อมั่น
ของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ในปี 2564

	 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	 ได้จัดท�าดัชนีความเชื่อม่ันของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาท่ีอยู่อาศัย	 (REIC	Housing	 
Developers	Sentiment	Index	หรอื	HDSI	)	เป็นรายไตรมาสมาอยา่งต่อเน่ือง	เริม่ต้ังแต่	ไตรมาสท่ี	4	ปี	2550	โดยสง่แบบสอบถาม
ไปยังผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	 ท้ังท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย	
สมาชิกของสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	 และสมาชิกของสมาคมอาคารชุดไทย	 รวมท้ังผู้ประกอบการท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกของ									
สมาคมใด
	 แบบสอบถามมี	2	หมวด	 คือ	หมวดความเช่ือม่ันในภาวะปัจจุบัน	 จ�านวน	7	ข้อ	และหมวดความคาดหวังในอนาคต	 
(2	 ไตรมาสข้างหน้า)	 อีก	 7	 ข้อ	 โดยใช้แนวค�าถามเดียวกัน	 สอบถามความคิดเห็นในด้านผลประกอบการสุทธิ	 ยอดขาย	 
การลงทุน	การจ้างงาน	ต้นทุนการประกอบการ	การเปิดโครงการใหม่หรือเฟสใหม่	และภาพรวมธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอ่าศัย	
	 มีค�าตอบ	5	รูปแบบส�าหรับแต่ละค�าถาม	คือ	“ลดลงมาก”	หรือ	“ลดลงเล็กน้อย”	หรือ	“คงเดิม”	หรือ	“เพิม่ขึ้นเล็กน้อย”	
หรือ	“เพิม่ขึ้นมาก”

 วิธีการคำานวณค่าดัชนี กำาหนดคะแนนให้สำาหรับการเลือกตอบดังนี้
	 ถ้าเลือกตอบ	 0.00	 คะแนน	 		 เท่ากับ	 	 “ลดลงมาก”	 	
	 	 	 	 	 0.25	 คะแนน	 		 เท่ากับ	 	 “ลดลงเล็กน้อย”	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 0.50	 คะแนน	 	 	เท่ากับ	 	 “คงเดิม”		 	 	 	
	 	 	 	 	 0.75	 คะแนน	 		 เท่ากับ	 	 “เพิม่ขึ้นเล็กน้อย”		 	
	 	 	 	 	 1.00	 คะแนน	 		 เท่ากับ	 	 “เพิม่ขึ้นมาก”	 	 	 	 	
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Current Situation Index Expectations Index
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	 ยกเว้น	 ค�าถามข้อ	 5	 เก่ียวกับต้นทุน	 หากเลือกตอบ	 “ลดลงมาก”	 ได้	 1.00	 คะแนน	หากตอบ	 “ลดลงเล็กน้อย”	 
ได้	 0.75	 คะแนน	หากตอบ	 “คงเดิม”	 ได้	 0.50	 คะแนน	หากตอบ	 “เพิ่มขึ้นเล็กน้อย”	 ได้	 0.25	 คะแนน	 และหากตอบ	 
“เพิม่ขึ้นมาก”	ได้	0.00	คะแนน
	 น�าคะแนนรวมของข้อ	1	-	6	มาค�านวณเป็นดัชนี	สว่นข้อ	7	เป็นค่าตรวจสอบ	ไม่น�ามาค�านวณรวมเป็นค่าดัชนี
	 แบ่งกลุ่มค�าตอบของผู้ประกอบการออกเป็น	2	กลุ่ม	 คือ	 ผู้ประกอบการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 
และผู้ประกอบการท่ีไมไ่ด้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย	์โดยน�าผลคะแนนรวมจากแบบสอบถามของผู้ประกอบการ	
ท้ังสองกลุ่มถ่วงน�าหนัก	60:40	แล้วจึงค�านวณเป็นดัชนีรวม	

ความหมายของค่าดัชนี 
	 ค�าตอบท่ีได้จากค�าถามแต่ละข้อมาค�านวณเป็นดัชนีรวม	จะได้ค่าระหว่าง	 0	 -	 100	คะแนน	 โดยมีค่ากลาง	 เท่ากับ	 
50	คะแนน

 ค่าดัชนี (HDSI)  ความหมาย (Description)

สูงกว่า	50	 		 ความเชื่อม่ันของผู้ประกอบการอยูใ่นระดับดี
เท่ากับ	50	   	 ความเชื่อม่ันของผู้ประกอบการอยูใ่นระดับปานกลาง

ต�ากว่า	50	 	 	 ความเชื่อม่ันของผู้ประกอบการอยูใ่นระดับไม่ดี

	 ส�าหรับดัชนีความเชื่อม่ันในภาวะปัจจุบัน	 (Current	 Situation	 Index)	 ปี	 2564	 มีค่าเท่ากับ	47.9	 จุด	 เพิ่มขึ้นจาก 
ปี	2563	ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	43.2	จุด	เม่ือจ�าแนกดัชนีความเชื่อม่ันในภาวะปัจจุบันในแต่ละด้านในปี	2564	พบว่า	ดัชนีความ
เชื่อม่ันเพิ่มข้ึนเกือบทุกด้านแต่ยังคงต�ากว่าค่ากลางท่ีระดับ	50.0	 มีเพียงด้านการลงทุนท่ีมีค่าเท่ากับ	51.0	ซึ่งสูงจากค่ากลาง
เพียงเล็กน้อย	สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการฯ	ยังคงมีความกังวลต่อเศรษฐกิจไทยท่ีได้รับผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ
เชื้อไวรัส	COVID-19	ซึ่งเป็นปัจจัยลบท่ีท�าให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อม่ันต่อธุรกิจพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยต�ากว่าค่ากลาง 
ท่ีระดับ	50.0
	 หากพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อม่ันในภาวะปัจจุบันจ�าแนกตามกลุ่มผู้ประกอบการพบว่าผู้ประกอบการกลุ่ม	 Listed	
Companies	 มีค่าดัชนีเท่ากับ	51.7	 จุด	 เพิ่มขึ้นจากปี	2563	ซึ่งมีค่าดัชนีอยู่ท่ี	 44.9	 จุด	กลุ่ม	Listed	Companies	 มีค่าดัชนี 
สูงกว่าค่ากลางท่ีระดับ	50.0	แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่ม	Listed	Companies	เริม่กลับมามีความเชื่อม่ันต่อการด�าเนิน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
	 ส่วนผู้ประกอบการกลุ่ม	Non-listed	Companies	 มีค่าดัชนีเท่ากับ	42.3	 จุด	 เพิ่มขึ้นจากปี	2563	 ท่ีระดับ	40.8	 จุด	 
กลุ่ม	 Non-listed	 Companies	 มีค่าดัชนีต�ากว่าค่ากลางท่ีระดับ	 50.0	 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่ม	 Non-listed 
Companies	มีความกังวลต่อการด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่มีความกังวลน้อยกว่าปี	2563	(ดูตารางท่ี	1	และแผนภูมิท่ี	1)
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แผนภูมิ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index)

80

70

60

50

40

30

20

2560 2561 2562 2563 2564

53.5 51.3
46.3

43.2
47.9

60.4

55.5

47.4
44.9

51.7

43.2
45.0 44.7

40.8 42.3

listed Current	Situation	Index ค่ากลางดัชนี	=	50.0non-list

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 ดัชนีความเชื่อม่ันในอีก	 6	 เดือนข้างหน้า	 (Expectations	 Index)	 ปี	 2564	 มีค่าเท่ากับ	 57.1	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2563	 
ซึ่งมีค่าเท่ากับ	 52.7	 ดัชนีความเชื่ อม่ันเพิ่มขึ้นเกือบทุกด้าน	 ซึ่งค่าดัชนีดังกล่าวยังสูงกว่าค่ากลางท่ีระดับ	 50.0 
สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการสว่นใหญย่ังคงมีความคาดหวังว่า	ภาวะเศรษฐกิจจะมีการปรับตัวดีขึ้นในอนาคต
	 หากพิจารณาจ�าแนกตามกลุ่มผู้ประกอบการพบว่า	 ผู้ประกอบการกลุ่ม	Listed	Companies	 มีค่าดัชนีความเชื่อม่ันใน
อีก	6	เดือนข้างหน้าเท่ากับ	62.4	เพิม่ขึ้นจากปี	2563	ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ	57.4	โดยค่าดัชนีดังกล่าวสูงกว่าค่ากลางท่ีระดับ	50.0	
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่ม	Listed	Companies	ยังมีความเชื่อม่ันท่ีดีต่อทิศทางการด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ตารางที่ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index)
 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 ปัจจัยความเชื่อมั่น Listed Companies Non-listed Companies Current Situation Index

   2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

	 1.	 ด้านผลประกอบการ	 61.5	 59.5	 43.5	 42.4	 51.1	 40.3	 39.3	 36.7	 35.1	 38.0	 53.0	 51.4	 40.8	 39.5	 45.9	

	 2.		 ด้านยอดขาย	 64.3	 61.0	 43.2	 43.6	 55.1	 41.4	 43.1	 35.3	 34.3	 42.2	 55.2	 53.9	 40.0	 39.9	 49.9	

	 3.		 ด้านการลงทุน	 67.0	 59.0	 52.4	 44.1	 55.5	 49.3	 51.8	 55.1	 43.9	 44.1	 59.9	 56.1	 53.5	 44.0	 51.0	

	 4.		 ด้านการจ้างงาน	 61.4	 55.0	 49.2	 46.6	 51.7	 42.9	 48.1	 54.0	 43.9	 46.6	 54.0	 52.2	 51.2	 45.6	 49.7	

	 5.		 ด้านต้นทุนการประกอบการ	(ผกผัน)	 42.0	 46.0	 43.7	 46.4	 42.5	 37.3	 41.6	 40.5	 42.5	 41.8	 40.1	 44.3	 42.4	 44.9	 42.2	

	 6.	 ด้านการเปิดโครงการใหม่	และ/หรือ	 66.1	 52.7	 52.0	 46.3	 54.2	 47.8	 45.9	 46.8	 44.7	 41.2	 58.8	 49.9	 49.9	 45.7	 49.0

	 	 เฟสใหม่	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 ดัชนีความเชื่อม่ันในภาวะปัจจุบัน/	 60.4	 55.5	 47.4	 44.9	 51.7	 43.2	 45.0	 44.7	 40.8	 42.3	 53.5	 51.3	 46.3	 43.2	 47.9	

	 Current	Situation	Index	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตารางที่ 2 ดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectations Index)
 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 ปัจจัยความเชื่อมั่น Listed Companies Non-listed Companies Expectations Index

   2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

	 1.	 ด้านผลประกอบการ	 78.3	 69.2	 62.4	 58.1	 67.2	 57.8	 53.2	 53.3	 44.4	 49.6	 70.1	 62.8	 58.8	 52.6	 60.2	

	 2.	 ด้านยอดขาย	 80.0	 72.5	 66.6	 59.1	 69.5	 61.4	 59.4	 58.7	 48.1	 53.6	 72.5	 67.3	 63.5	 54.7	 63.2	

	 3.	 ด้านการลงทุน	 74.1	 72.2	 65.2	 60.4	 71.4	 56.2	 60.0	 57.9	 46.1	 53.0	 66.9	 67.3	 62.3	 54.7	 64.0	

	 4.	 ด้านการจ้างงาน	 70.0	 64.7	 55.3	 53.4	 59.9	 54.3	 56.7	 56.1	 44.5	 49.0	 63.7	 61.5	 55.6	 49.8	 55.6	

	 5.	 ด้านต้นทุนการประกอบการ	(ผกผัน)	 36.0	 36.2	 43.3	 47.3	 37.1	 35.5	 36.5	 37.1	 39.9	 38.6	 35.8	 36.3	 40.8	 44.4	 37.7	

	 6.	 ด้านการเปิดโครงการใหม่	และ/หรือ		 76.0	 76.2	 68.9	 66.0	 69.2	 59.1	 58.1	 56.6	 50.3	 51.5	 69.3	 68.9	 64.0	 59.7	 62.1	

	 	 เฟสใหม่	

	 ดัชนีความคาดหวังในอีก	6	เดือนข้างหน้า/	 69.1	 65.2	 60.3	 57.4	 62.4	 54.0	 54.0	 53.3	 45.6	 49.2	 63.0	 60.7	 57.5	 52.7	 57.1

	 Expectations	Index	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

แผนภูมิ 2 ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectations Index)

	 ส่วนผู้ประกอบการกลุ่ม	Non-listed	Companies	 มีค่าดัชนีความเชื่อม่ันในอีก	6	 เดือนข้างหน้าเท่ากับ	49.2	 เพิ่มขึ้น 
จากปี	2563	โดยค่าดัชนีดังกล่าวต�ากว่าค่ากลางท่ีระดับ	50.0	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่ม	Non-listed	Companies	
มีความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์การลงทุนในอนาคตมากกว่าผู้ประกอบการกลุ่ม	Listed	Companies	 เน่ืองจากดัชนีความ								
เชื่อม่ันฯ	ต�ากว่าค่ากลางท่ีระดับ	50.0	เกือบทุกด้าน	ยกเว้นด้านยอดขาย	ด้านการลงทุน	และด้านการเปิดโครงการใหม่	และ/ 
หรือ	 เฟสใหม่ท่ีค่าดัชนีสูงกว่าค่ากลางท่ีระดับ	 50.0	สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่ม	Non-listed	Companies	ยังคงมี 
ความเชื่อม่ันท่ีดีต่อการลงทุน	และการเปิดโครงการใหม่	(ดูตารางท่ี	2	และแผนภูมิท่ี	2)
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สรุปรวมมาตรการรัฐ 
และกฏหมายอสังหาริมทรัพย์ที่สำาคัญ ปี 2564

01	 พระรำชกฤษฎีกำลดภำษีส�ำหรับที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้ำงบำงประเภท	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 31 มกราคม 2564
ลดจ�านวนภาษีในอัตรารอ้ยละ	90	ของจ�านวนภาษี 
ท่ีค�านวณได้	 ส�าหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี	
พ.ศ.	 2564	 เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	เพื่อเป็นการลดภาระ
และบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน	

02	 ประกำศกระทรวงมหำดไทย	 เร่ือง	 กำรเรียก
เก็บค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิ	กรณีอสงัหำริมทรัพย์
ท่ี เป็น ท่ีดินพร้อมอำคำรตำมหลัก เกณฑ์ที่  
คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
วันบังคับใช้ : 2 กุมภาพันธ์ 2564
ให้เรยีกเก็บค่าจดทะเบยีนการโอนอสงัหารมิทรัพย	์ 
และค่าจดทะเบียนการจ�านองอสังหาริมทรัพย	์ 
อันเน่ืองมาจากการจดทะเบยีนโอนอสงัหาริมทรพัย์
ดังกล่าวในคราวเดียวกัน	รอ้ยละ	0.01	ส�าหรบักรณี
การซื้ อขายอสังหาริมทรัพย์จากผู้จัดสรรท่ีดิน 
ท่ี เป็นท่ีดินพร้อมอาคาร	 ประเภทบ้านเด่ียว 
บ้ านแฝด 	 บ้ านแถว 	 หรื ออาคารพาณิชย์	 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรท่ี ดินหรือ ท่ี 
ด�าเนินการจัดสรรท่ีดินโดยทางราชการหรือ
องค์การของรัฐบาล	 ซ่ึงมีอานาจหน้าท่ีท�าการ
จัดสรรท่ีดินตามกฎหมาย	 โดยราคาซื้อขายไม่เกิน	
3	ล้านบาท	และวงเงินจ�านองไม่เกิน	3	ล้านบาท

03	 ประกำศกระทรวงมหำดไทย	 เร่ือง	 กำรเรียก
เก็บค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยอำคำรชุด	กรณีหอ้งชุดตำม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
วันบังคับใช้ : 2 กุมภาพันธ์ 2564
ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนห้องชุด	 และ 
ค่าจดทะเบียนการจ�านองห้องชุด	 อันเน่ืองมาจาก
การจดทะเบียนโอนห้องชุดดังกล่าวในคราว
เดียวกัน	 ร้อยละ	 0.01	 ส�าหรับกรณีการโอน
กรรมสิทธิ์จากผู้ประกอบการท่ีขอจดทะเบียน
อาคารชุดและการจ�านองห้องชุดในอาคารชุด	 
โดยราคาซื้อขายไม่เกิน	 3	 ล้านบาท	 และวงเงิน
จ�านองไม่เกิน	3	ล้านบาท

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ค่าธรรมเนียม

04	 ประกำศกระทรวงมหำดไทย	 เร่ือง	 กำรเรียก
เก็บค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน	 กรณีกำรโอนและ 
กำรจ�ำนองอสังหำริมทรัพย์ตำมมำตรกำร
สนับสนุน เขตพัฒนำพิ เศษ เฉพำะกิ จตำม 
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
วันบังคับใช้ : 25 มีนาคม 2564
ใ ห้ เ รี ย ก เ ก็ บ ค่ า จดทะ เบี ยนก า ร โ อนและ 
ค่าจดทะเบียนการจ� านองอสังหาริมทรัพย์	 
ร้อยละ	 0.01	 ส�าหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ 
โดยการขาย	แลกเปล่ียน	ให้	และการโอนโดยทาง
มรดกให้แก่ทายาท	หรอืการจ�านองอสังหารมิทรพัย์
ท่ีต้ังอยู่ในท้องท่ีจังหวัดนราธิวาส	 จังหวัดปัตตานี	
จังหวัดยะลา	 จังหวัดสงขลาเฉพาะในท้องท่ี 
อ�าเภอจะนะ	 อ�าเภอเทพา	 อ�าเภอนาทวี	 และ 
อ�าเภอสะบ้าย้อย	และจังหวัดสตูล	ท้ังน้ีให้ใชบ้งัคับ
ต้ังแต่วันท่ี	 1	 มกราคม	พ.ศ.	 2564	 ถึงวันท่ี	 31	
ธนัวาคม	พ.ศ.	2566

05	 ประกำศกระทรวงมหำดไทย	 เร่ือง	 กำรเรียก
เก็บค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด	 กรณีกำรโอน 
และกำรจ�ำนองห้องชุดตำมมำตรกำรสนับสนุน
เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจตำมหลักเกณฑ์ท่ี 
คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
วันบังคับใช้ : 25 มีนาคม 2564
ใ ห้ เรียกเ ก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่า 
จดทะเบียนการจ�านองห้องชุด	 ร้อยละ	 0.01	 
ส�าหรับการโอนห้องชุดโดยการขาย	แลกเปล่ียน	 
ให้	 และการโอนโดยทางมรดกให้แก่ทายาท	 
หรือการจ�านองห้องชุด	 ท่ีต้ังอยู่ในท้องท่ีจังหวัด
นราธิวาส	 จังหวัดปัตตานี	 จังหวัดยะลา	 จังหวัด
สงขลาเฉพาะในท้องท่ีอ�าเภอจะนะ	อ�าเภอเทพา	
อ� า เภอนาทวี 	 และอ� า เภอสะบ้ า ย้อย 	 และ 
จั ง ห วั ดสตู ล 	 ท้ั ง น้ี ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ต้ั ง แ ต่ วั น ท่ี	 
1	 มกราคม	 พ.ศ.	 2564	 ถึงวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 
พ.ศ.	2566

06	 พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวล
รัษฎำกร	วำ่ดว้ยกำรยกเวน้รัษฎำกร	(ฉบับที	่736)	
พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 8 พฤศจิกายน 2564
ยกเ ว้นภาษี ธุร กิจเฉพาะและอากรแสตมป์	 
ส�าหรับการขายอสังหาริมทรัพย์หรือการโอน
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ท่ีเวนคืนหรือได้มา
โดยวิธกีารซื้อขาย	เพ่ือบรรเทาภาระภาษี	และจูงใจ
ให้เจ้าของอสังหารมิทรพัย์ตกลงท�าสัญญาซื้อขาย
อันเ ป็นการด� า เ นินการตาม ท่ีบัญญั ติ ไ ว้ ใน 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา 
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์	พ.ศ.	2562

07	 พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดอัตรำภำษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้ำง	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 13 ธันวาคม 2564
ก�าหนดอัตราภาษีและเง่ือนไขต่างๆ	 ส�าหรับการ 
จัดเก็บภาษีต้ังแต่ปีภาษี	พ.ศ.	 2565	 เป็นต้นไป	 
โดยอัตราภาษีจะพิจารณาตามประเภทการ 
ใช้ประโยชน์	 ได้แก่	 (1)	 เกษตรกรรม	 อัตราภาษี	 
ร้อยละ	 0.01-0.1	 (2)	 ท่ีอยู่อาศัย	 อัตราภาษี	 
ร้อยละ	 0.02-0.1	 (3)	 ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ท่ีใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจาก	 1	 และ	 2	 อัตราภาษี	 
ร้อยละ	 0.3-0.7	 (4)	 ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ท่ีท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�าประโยชน์	 อัตราภาษี	 
ร้อยละ	0.3-0.7	
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กฎหมายควบคุมการก่อสร้าง

01	 กฎกระทรวงก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
ในอำคำรส�ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ	 และ 
คนชรำ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 4 มีนาคม 2564
แก้ไขเพิ่มเติมประเภท	 ขนาด	 และลักษณะของ
อาคาร	 และสิ่งอ�านวยความสะดวก	 รวมท้ัง 
ข้อก�าหนดเก่ียวกับการติดต้ัง	ขนาด	จ�านวน	และ
มาตรฐานของสิ่งอ�านวยความสะดวกในอาคาร
ส�าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
   

02	 กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีกำร	 และ
เง่ือนไขในกำรขออนุญำต	กำรอนุญำต	กำรต่อ
อำยุใบอนุญำต	กำรโอนใบอนุญำต	กำรออกใบ 
รับรอง	 และกำรออกใบแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรควบคุมอำคำร	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 19 มีนาคม 2564
ปรับปรุงหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไขในการ 
ขออนุญาต	 การอนุญาต	 การต่ออายุใบอนุญาต	 
การโอนใบอนุญาต	การออกใบรบัรอง	และการออก
ใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	

03	 ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม	 เร่ือง	 ขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับ
ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำร
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 ในท้องท่ีอ�ำเภออ่ำวลึก	
อ�ำเภอเมืองกระบ่ี	 อ�ำเภอเหนือคลอง	 อ�ำเภอ
คลองท่อม	 และอ�ำเภอเกำะลันตำ	 จังหวัดกระบี่	 
พ.ศ.	2559
วันบังคับใช้ : 26 มีนาคม 2564 
ต่ออายุประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	ก�าหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 ในท้องท่ีอ�าเภออ่าวลึก 
อ�าเภอเมืองกระบี่ 	 อ�าเภอเหนือคลอง	 อ�าเภอ
คลองท่อม	 และอ�าเภอเกาะลันตา	 จังหวัดกระบี่ 
พ.ศ.	 2559	 ลงวันท่ี	 16	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2559	 
ซึ่งให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาห้าปี	 และได้สิ้นสุด
ระยะเวลาการใช้บังคับในวันท่ี	 31	 มีนาคม 
	พ.ศ.	2564 

   

 

04	 ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม	 เร่ือง	 ขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับ
ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำร
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 ในท้องท่ีอ�ำเภอคุระบุรี	
อ�ำเภอตะกั่วป่ำ	 อ�ำเภอท้ำยเหมือง	 อ�ำเภอทับปุด	
อ�ำเภอเมืองพังงำ	 อ�ำเภอตะก่ัวทุ่ง	 และอ�ำเภอ
เกำะยำว	จังหวัดพังงำ	พ.ศ.	2559
วันบังคับใช้ : 26 มีนาคม 2564
ต่ออายุประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 เรื่องก�าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 ในท้องท่ีอ�าเภอคุระบุรี 	 
อ�าเภอตะก่ัวป่า	อ�าเภอท้ายเหมือง	อ�าเภอทับปุด	
อ�าเภอเมืองพังงา	 อ�าเภอตะก่ัวทุ่ง	 และอ�าเภอ
เกาะยาว	 จังหวัดพังงา	พ.ศ.	 2559	 ลงวันท่ี	 16	
มีนาคม	พ.ศ.	2559	ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม		
เรื่ อง	 ก�าหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครอง 
สิง่แวดล้อม	ในท้องท่ีอ�าเภอคุระบุร	ีอ�าเภอตะก่ัวป่า	
อ�าเภอท้ายเหมือง	อ�าเภอทับปุด	อ�าเภอเมืองพังงา	
อ�าเภอตะก่ัวทุ่ง	และอ�าเภอเกาะยาว	จังหวัดพังงา	
(ฉบับท่ี	 2)	พ.ศ.	 2563	ลงวันท่ี	 11	พฤศจิกายน	 
พ.ศ.	 2563	 ซึ่งให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา	 5	 ปี	 
และได้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับในวันท่ี	 31	
มีนาคม	พ.ศ.	2564 
   

05	 กฎกระทรวง	 ฉบับท่ี	 69	 (พ.ศ.	 2564)	 
ออกตำมควำม	ในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร	
พ.ศ.	2522
วันบังคับใช้ : 4 มิถุนายน 2564
ก�าหนดให้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
ต้องมีพื้นท่ีส�าหรับยานพาหนะในการปฏิบัติการ
ด้านความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติ
อย่างอ่ืน	พื้นท่ีติดต้ังเครื่องฟ้ืนคืนคล่ืนหัวใจด้วย
ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	 และลิฟต์ส�าหรับเคล่ือนย้าย 
ผู้ประสบภัยหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน	 โดยกฎกระทรวงน้ี
ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก�าหนด	 180	 วันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	
   
 

06	 กฎกระทรวง	ฉบับที่	70	(พ.ศ.	2564)	ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร	 
พ.ศ.	2522
วันบังคับใช้ : 4 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต	 และ 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง	
ดัดแปลง	รื้อถอน	เคล่ือนย้ายเปล่ียนการใช้อาคาร	
    

07	 กฎกร ะทรวงก� ำหนด ลักษณะอำคำร 
ประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม	 (ฉบับท่ี	 3)	 
พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 6 สิงหาคม 2564
ขยายระยะเวลาส�าหรับอาคารท่ีจะดัดแปลง 
หรืออาคารท่ีจะเปล่ียนการใช้มาประกอบธุรกิจ
โรงแรมตามกฎกระทรวงฯ	ต้องได้รบัใบรบัรองการ
ดัดแปลงอาคารหรือใบอนุญาตเปล่ียนการใช้
อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรม	 เป็น	 8	 ปี  
นับแต่วันท่ีกฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ	 จากเดิมท่ี 

กฎกระทรวงก�าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืน 
ท่ีใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม	พ.ศ.	2559	ได้ก�าหนด
ให้ใช้บังคับใน	 5	 ปี	 ซึ่งได้สิ้นผลการใช้บังคับ	 
เม่ือวันท่ี	18	สิงหาคม	2564	
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01	 พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดเขตท่ีดนิทีจ่ะเวนคืน 
ในทอ้งท่ีต�ำบลบ่อวนิ	และต�ำบลบึง	อ�ำเภอศรีรำชำ	 
จังหวัดชลบุรี	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 27 พฤษภาคม 2564
ก�าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีดังกล่าว	 
เพื่ อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปส�ารวจ	 
เพื่อขยายทางหลวงชนบท	ชบ.	 3009	 ในท้องท่ี
ต�าบลบ่อวิน	 และต�าบลบึง	 อ�าเภอศรีราชา	 
จังหวัดชลบุรี

02	 พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดเขตท่ีดินที่จะ 
เวนคืน	 ในท้องที่แขวงรองเมือง	 เขตปทุมวัน	 
แขวงมหำพฤฒำรำม	เขตบำงรัก	แขวงตลำดน้อย	
แขวงสมัพนัธวงศ	์แขวงจกัรวรรด	ิเขตสมัพนัธวงศ	์
แขวงป้อมปรำบ	 แขวงบ้ำนบำตร	 เขตป้อมปรำบ	
ศัตรูพ่ำย	 แขวงส�ำรำญรำษฎร์	 แขวงวังบูรพำ
ภิรมย	์แขวงวดัรำชบพธิ	แขวงพระบรมมหำรำชวงั	
เขตพระนคร	 แขวงวัดกัลยำณ์ 	 เขตธนบุ รี 	 
แขวงวัดอรุณ	 แขวงวัดท่ำพระ	 เขตบำงกอกใหญ่	
แขวงปำกคลองภำษี เจริญ	 แขวงบำงหว้ำ	 
แขวงบำงจำก	 แขวงบำงด้วน	 เขตภำษีเจริญ	 
แขวงบำงขุนเทียน	 เขตจอมทอง	 และแขวงบำงแค	
แขวงบำงแคเหนือ	 แขวงหลักสอง	 เขตบำงแค	
กรุงเทพมหำนคร	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 27 พฤษภาคม 2564
ก�าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีดังกล่าว	 
เพื่ อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปส�ารวจ 
เพื่อด�าเนินกิจการรถไฟฟ้า	 ในส่วนท่ีเก่ียวกับการ
สร้างและปรับปรุงทางเท้า	 ทางขึ้นลงสถานี
รถไฟฟา้	และสิง่จ�าเป็นอ่ืนเพื่ออ�านวยความสะดวก
แก่ผู้โดยสารตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�าเงิน	
ชว่งหัวล�าโพง	-	บางแค

03	 พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดเขตท่ีดนิทีจ่ะเวนคืน	 
ในท้องท่ีแขวงบำงซ่ือ	 เขตบำงซ่ือ	 แขวงบำงอ้อ	 
แขวงบำงพลัด	 แขวงบำงบ�ำหรุ	 แขวงบำงย่ีขัน 
เขตบำงพลัด	แขวงอรุณอมรินทร์	แขวงบำงขุนนนท์	
แขวงศิริรำช	 แขวงบำงขุนศรี	 แขวงบ้ำนช่ำงหล่อ	
เขตบำงกอกน้อย	แขวงวัดท่ำพระ	เขตบำงกอกใหญ่	
และแขวงตลำดพลู	 เขตธนบุรี	 กรุงเทพมหำนคร	
พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 27 พฤษภาคม 2564
ก�าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีดังกล่าว	 
เพื่ อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปส�ารวจ	 
เพื่ อด�าเนินกิจการรถไฟฟ้าในส่วนท่ีเก่ียวกับ	 
การสร้างและปรับปรุงทางเท้า	 ทางขึ้นลงสถานี
รถไฟฟ้า	 และสิ่งจ�าเป็นอ่ืนเพื่ ออ�านวยความ 
สะดวกแก่ ผู้โดยสารตามโครงการรถไฟฟ้า	 
สายสีน�าเงิน	ชว่งบางซื่อ	-	ท่าพระ

04	 กฎกระทรวงก�ำหนดรำคำเบ้ืองต้นส�ำหรับ
ที่ดินที่เวนคืน	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 5 กรกฎาคม 2564
ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารก�าหนดราคาเบื้องต้น
ส�าหรับท่ีดินท่ีถูกเวนคืน

05	 กฎกระทรวงก�ำหนดกำรลด	เพิ่ม	หรือหักเงิน 
ค่ำทดแทนอันเ น่ืองจำกผลของกำรเวนคืน 
หรือสภำพแห่งที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 5 กรกฎาคม 2564
ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไขในการ											
ได้รับเงินค่าทดแทน	 กรณีท่ีดินในแปลงเดียวกัน 
ท่ีเหลืออยู่จากการเวนคืนมีราคาสูงข้ึนหรือราคา 
ลดลง	และกรณีท่ีดินท่ีถูกเวนคืนเปล่ียนสภาพไป
ในลักษณะท่ีจะท�าให้เกิดความเสียหายหรือไม่
เหมาะสมท่ีจะใช้ประโยชน์อีกต่อไป	
  
06	 กฎกระทรวงก�ำหนดกำรชดใช้เงินค่ำทดแทน
ส� ำห รับควำม เสี ยหำยที่ เ กิดขึ้ น เป็ นพิ เ ศษ	 
พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 5 กรกฎาคม 2564
ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินค่าทดแทน
ส�าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเป็นพิเศษ	 เน่ือง 
จากการเข้าครอบครอง	 หรือใช้ประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์ของเจ้าหน้าท่ีก่อนการเวนคืน

07	 กฎกระทรวงก�ำหนดเ งินค่ำทดแทนอื่น
นอกจำกค่ำที่ดิน	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 5 กรกฎาคม 2564
ก� าหนดห ลัก เกณฑ์และ วิ ธี ก า รก� าหนด ค่ า 
รื้อถอน	ค่าขนย้าย	ค่าโรงเรือน	สิ่งปลูกสร้าง	หรือ
อสงัหารมิทรพัยอ่ื์นอันติดอยูกั่บท่ีดิน	ค่าปลกูสรา้ง
โรงเรือนหรอืสิง่ปลูกสร้างใหม่และอสังหารมิทรัพย์
อ่ืนอันติดอยู่ กับท่ีดิน	 ค่าเสียสิทธิจากการใช้
อสังหาริมทรัพย์	 และค่าเสียหายอ่ืนอันเกิดจาก 
การท่ีเจ้าของต้องออกจากท่ีดินท่ีเวนคืน

08	 กฎกระทรวงก�ำหนดกำรจ�ำหนำ่ยหรือท�ำลำย
โรงเรือน	 สิ่งปลูกสร้ำง	 หรืออสังหำริมทรัพย์อื่น	
พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 5 กรกฎาคม 2564
ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารจ�าหนา่ย	หรอืท�าลาย 
โรงเรือน	 สิ่งปลูกสร้าง	 หรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืน 
อันติดอยูกั่บท่ีดินท่ีได้จากการเวนคืน	
   

09	 กฎกระทรวงกำรขอคืนท่ีดินที่ถูกเวนคืน	 
พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 5 กรกฎาคม 2564
ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีาร	กรณกีารขอคืนท่ีดิน
ท่ีไมไ่ด้น�าไปใชป้ระโยชน์ตามวัตถปุระสงค์แหง่การ
เวนคืนภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	หรือเหลือจาก
การใช้ประโยชน์	 และในกรณีท่ีเจ้าของเดิมหรือ
ทายาทมีท่ีดินท่ีมีการซื้อขาย	รวมเป็นแปลงเดียวกัน
กับท่ีดินท่ีขอคืน	และเจ้าหน้าท่ียังมิได้น�าท่ีดินน้ัน
ไปใช้ประโยชน์

10	 พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดเขตท่ีดนิทีจ่ะเวนคืน	 
ในท้องที่ต�ำบลสมอแข	 ต�ำบลดอนทอง	 ต�ำบล 
อรัญญิก	 ต�ำบลหัวรอ	 และต�ำบลในเ มือง	 
อ� ำ เภอ เมืองพิษณุ โลก 	 จั งหวัดพิษณุ โลก	 
พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 13 กรกฎาคม 2564
ก�าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน	ในท้องท่ีต�าบลสมอแข	
ต�าบลดอนทอง	 ต�าบลอรัญญิก	 ต�าบลหัวรอ	 
และต� าบลในเ มือง 	 อ� า เภอเ มืองพิษณุโลก	 
จังหวัดพิษณุโลก	 เพื่ อสร้างทางหลวงชนบท	 
สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	12	
กับถนนธรรมบูชา

11	 พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดเขตท่ีดนิทีจ่ะเวนคืน	 
ในท้องที่ต�ำบลสถำน	 และต�ำบลเวียง	 อ�ำเภอ
เชียงของ	จังหวัดเชียงรำย	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 13 กรกฎาคม 2564
ก�าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน	 ในท้องท่ีต�าบลสถาน	
และต�าบลเวียง	อ�าเภอเชียงของ	 จังหวัดเชียงราย	
เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	 1423	 
สายทางเล่ียงเมืองเชียงของ

กฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืน
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15	 พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดเขตท่ีดนิทีจ่ะเวนคืน	 
ในท้องท่ีต�ำบลบำงบ่อ	 และต�ำบลเปร็ง	 อ�ำเภอ
บำงบ่อ	จังหวัดสมุทรปรำกำร	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 15 กันยายน 2564
เน่ืองจากกรมทางหลวงชนบทได้ท�าการส�ารวจ 
เขตท่ีดินเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนด
เขตท่ีดินในบริเวณท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีดังกล่าว	
เพื่อก่อสร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่าง
ทางหลวงชนบท	สป.	 2003	 กับทางหลวงชนบท	 
ฉช.	 3001	ยังไม่แล้วเสร็จ	 จึงขอขยายเวลาต่อไป 
อีก	5	ปี

16	 พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดเขตท่ีดนิทีจ่ะเวนคืน 
ในท้องที่ต�ำบลศำลำยำ	 อ�ำเภอพุทธมณฑล	 
จังหวัดนครปฐม	ต�ำบลบำงใหญ่	 ต�ำบลบำงม่วง	 
อ� ำ เ ภอบำง ใ หญ่ 	 แ ล ะต� ำ บลศำลำกลำง	 
ต�ำบลปลำยบำง	 ต�ำบลบำงคูเวียง	 อ�ำเภอ
บำงกรวย	จังหวัดนนทบุรี	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 15 กันยายน 2564
ก�าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนท่ีดินเพื่ อก่อสร้าง
ทางหลวงชนบท	สายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท	
นฐ.	5035	กับทางหลวงชนบท	นบ.	1020	

17	 พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดเขตท่ีดนิทีจ่ะเวนคืน 
ในท้องที่ต�ำบลหนองป่ำครั่ง	อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่	 
ต�ำบลสันพระเนตร	 อ�ำเภอสันทรำย	 ต�ำบล 
สันกลำง	 ต�ำบลต้นเปำ	 ต�ำบลแม่ปูคำ	 ต�ำบล
สันก�ำแพง	 ต�ำบลร้องวัวแดง	 ต�ำบลทรำยมูล	
อ�ำเภอสันก�ำแพง	และต�ำบลสันปูเลย	ต�ำบลแม่คือ	
อ�ำเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 15 กันยายน 2564
ก�าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนท่ีดินเพื่ อก่อสร้าง 
และขยายทางหลวงชนบท	 สายเชื่ อมระหว่าง
ทางหลวงชนบท	ชม.	3029	 กับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข	1006

18	 พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดเขตท่ีดินที่จะ 
เวนคืน	 ในท้องที่ต�ำบลบ้ำนดู่	 ต�ำบลนำงแล	 และ 
ต�ำบลริมกก	 อ�ำเภอเมืองเชียงรำย	 จังหวัด
เชียงรำย	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 15 กันยายน 2564
ก�าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนท่ี ดินเพื่ อสร้าง
ทางหลวงชนบท	 สายเชื่ อมระหว่างทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข	 1 	 กับทางหลวงชนบท 
ชร.	 5023	 และสายเชื่ อมระหว่างทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข	 1207	 กับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข	 131	 และขยายทางหลวงท้องถ่ิน	 
ชร.	ถ.	1	-	0045

19	 พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดเขตท่ีดินท่ีจะ 
เวนคืนในท้องท่ีแขวงบำงนำใต้ 	 เขตบำงนำ	
ก รุง เทพมหำนคร	 และต� ำบลส� ำ โรง เหนือ	 
ต�ำบลเทพำรักษ์	 ต�ำบลบำงเมืองใหม่	 ต�ำบล 
บำงด้วน 	 ต� ำบลปำกน้� ำ 	 ต� ำบลบำง เมือง 
ต�ำบลท้ำยบ้ำนใหม่	 ต�ำบลท้ำยบ้ำน	อ�ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร	จังหวัดสมุทรปรำกำร	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 15 กันยายน 2564
ก�าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีดังกล่าว	 
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีสทิธเิขา้ไปส�ารวจพื้นท่ี	
เน่ืองจากมีความจ�าเป็นต้องสร้างและปรับปรุง
ทางเท้า	 และสิ่งจ�าเป็นอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมจาก	 
ท่ี มีอ ยู่ ใน ปัจ จุบัน เพื่ ออ� านวยความสะดวก 
แก่ผู้โดยสารตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว	 
ชว่งแบริ่ง	-	สมุทรปราการ

20	 พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดเขตท่ีดนิทีจ่ะเวนคืน	 
ในท้องที่แขวงจตุจักร	 แขวงจอมพล	 แขวงจันทร
เกษม	 แขวงลำดยำว	 แขวงเสนำนิคม	 เขตจตุจักร	
แขวงอนุสำวรีย์	 เขตบำงเขน	 แขวงตลำดบำงเขน		
เขตหลักสี่ 	 แขวงคลองถนน	 แขวงสำยไหม	 
เขตสำยไหม	 แขวงสนำมบิน	 เขตดอนเมือง	
กรุงเทพมหำนคร	และต�ำบลคูคต	อ�ำเภอล�ำลูกกำ	 
จังหวัดปทุมธำนี	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 15 กันยายน 2564
ก�าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีดังกล่าว	 
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีสทิธเิขา้ไปส�ารวจพื้นท่ี	
เพื่อก่อสรา้งและปรบัปรุงทางเท้า	และสิง่จ�าเป็นอ่ืน
เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารตามโครงการ
รถไฟฟ้า	สายสีเขียว	ชว่งหมอชิต	-	สะพานใหม่	-	
คูคต

21	 พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดเขตท่ีดนิทีจ่ะเวนคืน	 
ในท้องท่ีแขวงวังบูรพำภิรมย์ 	 เขตพระนคร	 
กรุงเทพมหำนคร	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 15 กันยายน 2564
เ น่ืองจากกรุงเทพมหานครได้ท�าการส�ารวจ 
เขตท่ีดินเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนด 
เขตท่ีดินในบรเิวณท่ีจะเวนคืน	เพื่อขยายทางหลวง
ท้องถ่ินสายเช่ือมระหว่างถนนจักรเพชรกับ 
ซอยจินดามณี	พ.ศ.	2559	ในท้องท่ีแขวงวังบูรพา
ภิรมย์	 เขตพระนคร	 กรุงเทพมหานคร	 ยังไม่ 
แล้วเสร็จ	จึงขอขยายเวลาออกไปอีก	5	ปี	
  

กฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืน (ต่อ)

12	 พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดเขตท่ีดินที่จะ 
เวนคืน	 ในพื้นที่บำงส่วนในท้องท่ีอ�ำเภอบ้ำนไผ่	 
จังหวัดขอนแก่น	 อ�ำเภอกุดรัง	 อ�ำเภอบรบือ	 
อ�ำเภอเมืองมหำสำรคำม	 จังหวัดมหำสำรคำม	
อ�ำเภอศรีสมเด็จ	 อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด	 อ�ำเภอ 
จังหำร	 อ�ำเภอเชียงขวัญ	อ�ำเภอโพธิ์ชัย	 อ�ำเภอ
โพนทอง	 อ�ำเภอเมยวดี	 อ�ำเภอหนองพอก	 
จังหวัดร้อยเอ็ด	อ�ำเภอเลิงนกทำ	 จังหวัดยโสธร	
อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย	 อ�ำเภอเมืองมุกดำหำร 
อ�ำเภอหว้ำนใหญ่	 จังหวัดมุกดำหำร	 และอ�ำเภอ
ธำตุพนม	อ�ำเภอเรณูนคร	อ�ำเภอเมืองนครพนม	
จังหวัดนครพนม	 เพื่อด�ำเนินโครงกำรก่อสร้ำง
ทำงรถไฟสำยบ้ำนไผ่	-	มหำสำรคำม	-	ร้อยเอ็ด	
-	มุกดำหำร	-	นครพนม	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 15 กันยายน 2564
ก�าหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน	 เพื่ อให้การรถไฟ 
แห่งประเทศไทยมีอ� านาจส�ารวจท่ี ดินและ
อสั งหาริมทรัพย์ ท่ีอ ยู่ภายในแนวเขต ท่ี ดิน 
ท่ีจะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา	 เพื่อก่อสร้าง
โครงการรถไฟทางคู่	สายบ้านไผ่	-	มหาสารคาม	-	
ร้อยเอ็ด	-	มุกดาหาร	-	นครพนม

13	 พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดเขตท่ีดนิทีจ่ะเวนคืน	 
ใน ท้องที่ ต� ำบลส� ำ โ รง เห นือ 	 อ� ำ เภอ เ มือง
สมุทรปรำกำร	 และต�ำบลบำงแก้ว	 ต�ำบล 
บำงพลีใหญ	่อ�ำเภอบำงพลี	จงัหวดัสมทุรปรำกำร	 
พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 15 กันยายน 2564
เน่ืองจากกรมทางหลวงชนบทได้ท�าการส�ารวจ 
เขตท่ีดินเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนด
เขตท่ีดินในบริเวณท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีดังกล่าว	
เพ่ือขยายทางหลวงชนบท	 สายเชื่ อมระหว่าง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	3344	 กับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข	3256	ซึ่งปัจจุบันคือทางหลวง
ชนบท	สป.	4002	ยังไม่แล้วเสร็จ	จึงขอขยายเวลา
ต่อไปอีก	5	ปี
   

14	 พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดเขตท่ีดนิทีจ่ะเวนคืน	 
ใ น ท้ อ งที่ แ ข ว ง ขุ ม ทอ ง 	 เ ข ตล ำดก ร ะ บั ง	
กรุงเทพมหำนคร	ต�ำบลคลองหลวงแพ่ง	 อ�ำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรำ	 จังหวัดฉะเชิงเทรำ	 ต�ำบลเปร็ง	
อ�ำเภอบำงบ่อ	 และต�ำบลบำงเสำธง	 อ�ำเภอ
บำงเสำธง	จังหวัดสมุทรปรำกำร	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 15 กันยายน 2564
เน่ืองจากกรมทางหลวงชนบทได้ท�าการส�ารวจ 
เขตท่ีดินเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนด
เขตท่ีดินในบริเวณท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีดังกล่าว	 
เพื่อก่อสรา้งและขยายทางหลวงชนบท	สายเชื่อม
ระหว่างถนนขุมทอง	-	ล�าต้อยต่ิงกับทางหลวงชนบท	
สป.	1006	ยังไม่แล้วเสร็จ	 จึงขอขยายเวลาต่อไป 
อีก	5	ปี
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

01	 กฎกระทรวงค่ำชดเชยควำมเสยีหำยจำกกำร 
ด�ำเนินกำรเพื่อป้องกันและแก้ ไขภำวะน้�ำท่วม	 
พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 10 กันยายน 2564
ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีาร	กรณกีารด�าเนินการ 
เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน�าท่วม	 ให้พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจท�าลายสิ่งกีดขวาง	ตัดฟันต้นไม้	
ขุดดิน	 ปิดก้ันแนวเขตท่ีดิน	 รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง 
ซ่ึงมิใช่เป็นบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยของบุคคลใดๆ	 
หรือด�าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ�าเป็นแก่การป้องกัน
และแก้ไขภาวะน�าท่วมได้	 แต่ต้องชดเชยความ 
เสียหายแก่บุคคลน้ันด้วย

02	 กฎกระทรวงค่ำทดแทนและค่ำชดเชยควำม
เสียหำยจำกกำรใช้ท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้ำงเพื่อ
ป้องกันและแก้ ไขภำวะน้�ำแล้งและภำวะน้�ำท่วม	
พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 10 กันยายน 2564
ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีาร	กรณท่ีีมีความจ�าเป็น 
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน	 และแก้ไขภาวะ 
น�าแล้งและภาวะน�าท่วม	พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจใช้
ท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้างของบุคคลใดๆ	 เพื่อก่อสร้าง	
วางสิ่งของ	สูบน�า	หรือระบายน�าผ่านหรือเข้าไป 
ในท่ีดิน	หรอืติดต้ังอุปกรณ์ใดๆ	ได้	โดยให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบก�าหนดค่าทดแทนการใช้ท่ีดินหรือ 
สิ่งก่อสร้างให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดิน
หรือสิ่งก่อสร้างตามความจ�าเป็นแก่กรณี	 และ 
ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินหรอืสิง่ก่อสรา้งจาก
การใช้ ท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้างน้ัน	 ให้หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึ้น

03	 กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
กำรออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินส�ำหรับแปลง
ที่ดินในเขตโครงกำรจัดรูปที่ดิน	พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 27 กันยายน 2564
เม่ือคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินจังหวัดได้ก�าหนด
แปลงท่ีดินท่ีจะจัดให้แก่เจ้าของท่ีดินเดิม	 หรือ 
ผู้มีสิทธิได้รับท่ีดินในการจัดรูปท่ีดินเสร็จสิ้นแล้ว	
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
ด�าเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินส�าหรับ
แปลงท่ีดินในเขตโครงการจัดรูปท่ีดินน้ันต่อไป	 
ต า มห ลั ก เ กณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ท่ี ก� า ห นด ใ น 
กฎกระทรวง	

04	 กฎกระทรวงก�ำหนดข้อควำมโฆษณำสินค้ำ 
หรือบริกำรท่ีเป็นกำรไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
หรือที่อำจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม	
พ.ศ.	2564
วันบังคับใช้ : 20 ธันวาคม 2564
ปรับปรุงการก�าหนดข้อความโฆษณาสินค้าและ
บริการ	 ท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อ 
ผู้บริโภคหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็น 
ส่วนรวม	 เน่ืองจากปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจมี
การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการโฆษณา
สินค้าและบริการ	 เช่น	 ข้อความโฆษณาขาย 
ห้องชุดในอาคารชุดท่ียังไม่ได้จดทะเบียนเป็น
อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด	 หรือ
ข้อความท่ีระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจ 
จัดให้มีการให้ของแถม	หรือให้สิทธหิรือประโยชน์
โดยให้เปล่าจะต้องมีข้อความตามท่ีกฎกระทรวง
ก�าหนด
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สรุปข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายปี

	 	 เรื่อง		 	 	 2560	 2561	 2562	 2563	 2564	 YOY

	 	 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย
  เครื่องชีด้้านอุปทาน (Supply)

	 1	 การออกใบอนุญาตจัดสรรท่ีดิน	ท่ัวประเทศ
	 	 	 -	 จ�านวนโครงการ	 	734		 	691		 	767		 	749		 	627	 -16.3%	
	 	 	 -	 จ�านวนหน่วย	 	99,684		 	94,470		 	103,288		 	87,611		 	68,540		 -21.8%	
	 	 	 	 	 ท่ีดินเปล่า	 	2,791		 	2,681		 	1,904		 	1,972		 	1,342		 -31.9%	  
	 	 	 	 	 บ้านเด่ียว	 	25,437		 	27,266		 	27,347		 	23,721		 	18,483		 -22.1%	  
	 	 	 	 	 ทาวน์เฮ้าส์	 	54,304		 	49,970		 	56,364		 	45,598		 	33,988		 -25.5%	  
	 	 	 	 	 บ้านแฝด	 	12,854		 	12,452		 	15,522		 	14,639		 	13,253		 -9.5%	  
	 	 	 	 	 อาคารพาณิชย์	 	4,298		 	2,101		 	2,151		 	1,681		 	1,474		 -12.3%	  
	 2	 การออกใบอนุญาตก่อสร้าง	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 2.1	 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศัยแนวราบ	ท่ัวประเทศ
	 	 	 -		จ�านวนหน่วย	 	205,692		 	223,427		 	233,447		 	247,618		 	247,523		 -0.04%	  
	 	 	 -		พื้นท่ีก่อสร้าง	(ตารางเมตร)	 	30,878,077		 	32,278,595		 	32,218,513		 	32,126,780		 	32,515,461		 1.2%	  
	 	 2.2	 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศัยอาคารสูง	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	 จ�านวนอาคาร	 	1,672		 	1,652		 	1,578		 	1,377		 	1,048		 -23.9%	  
	 	 	 -	พื้นท่ีก่อสร้าง	(ตารางเมตร)	 	7,134,016		 	6,773,081		 	8,217,750		 	5,756,520		 	4,861,624		 -15.5%	  
	 3	 ท่ีอยูอ่าศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่	กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 จ�านวนหน่วย	ท้ังหมด	 	114,896		 	133,114		 	118,684		 	112,040		 	77,823		 -30.5%	  
	 	 จ�านวนหน่วย	อาคารชุด	 	63,361		 	75,400		 	60,707		 	60,917		 	33,593		 -44.9%	  
	 	 จ�านวนหน่วย	แนวราบ	 	51,535		 	57,714		 	57,977		 	51,123		 	44,230		 -13.5%	  
	 	 	 -	บ้านเด่ียว	 	30,124		 	33,070		 	31,581		 	29,974		 	26,910		 -10.2%	  
	 	 	 	 	 ประชาชนสร้างเอง	 	17,995		 	17,507		 	18,029		 	19,238		 	17,083		 -11.2%	  
	 	 	 	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ	 	12,129		 	15,563		 	13,552		 	10,736		 	9,827		 -8.5%	  
	 	 	 -	บ้านแฝด	 	2,677		 	2,208		 	3,154		 	2,619		 	2,993		 14.3%	  
	 	 	 	 	 ประชาชนสร้างเอง	 	142		 	107		 	130		 	83		 	148		 78.3%	  
	 	 	 	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ	 	2,535		 	2,101		 	3,024		 	2,536		 	2,845		 12.2%	  
	 	 	 -	ทาวน์เฮ้าส์	 	13,931		 	18,241		 	20,238		 	15,337		 	11,996		 -21.8%	  
	 	 	 	 	 ประชาชนสร้างเอง	 	470		 	648		 	404		 	347		 	610		 75.8%	  
	 	 	 	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ	 	13,461		 	17,593		 	19,834		 	14,990		 	11,386		 -24.0%	  
	 	 	 -	อาคารพาณิชย์พักอาศัย	 	4,803		 	4,195		 	3,004		 	3,193		 	2,331		 -27.0%	  
	 	 	 	 	 ประชาชนสร้างเอง	 	1,630		 	1,737		 	1,564		 	1,759		 	1,325		 -24.7%	  
	 	 	 	 	 สร้างโดยผู้ประกอบการ	 	3,173		 	2,458		 	1,440		 	1,434		 	1,006		 -29.8%	  
  เครื่องชีด้้านอุปสงค์ (Demand)

	 1	 การโอนกรรมสิทธิท่ี์อยูอ่าศัย	(ขาย)	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 1.1	 โอนกรรมสิทธิท่ี์อยูอ่าศัยแนวราบ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	 จ�านวนหน่วย	 	206,984		 	260,081		 	262,523		 	251,447		 	253,860	 1.0%	
	 	 	 -	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	415,507		 	583,176		 	603,927		 	641,259		 	689,881	 7.6%	  
	 	 1.2	 โอนกรรมสิทธิท่ี์อยูอ่าศัยอาคารชุด	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	 จ�านวนหน่วย	 	108,119		 	133,680		 	129,441		 	122,446		 	89,846		 -26.6%	  
	 	 	 -	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	258,608		 	352,114		 	326,824		 	311,700		 	254,587		 -18.3%	  
	 2	 สินเชื่อท่ีอยูอ่าศัย	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 2.1	 สินเชื่อท่ีอยูอ่าศัยบุคคลท่ัวไปปล่อยใหม่	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	 มูลค่ารวม	(ล้านบาท)	ของทุกสถาบันการเงิน	 	633,990		 	702,900		 	640,259		 	612,084		 	612,074		 -0.002%	  
	 	 2.2	 สินเชื่อท่ีอยูอ่าศัยบุคคลท่ัวไปคงค้าง	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	 มูลค่ารวม	(ล้านบาท)	ของทุกสถาบันการเงิน	 	3,525,103		 	3,795,009		 	4,010,235		 	4,254,730		 	4,501,460		 5.8%	  
	 	 2.3	 สินเชื่อผู้ประกอบการท่ีอยูอ่าศัยปล่อยใหม่	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	 มูลค่ารวม	(ล้านบาท)	ของ	ธพ.,	บง.	และเครดิตฟองซิเอร์	 	83,149		 	99,939		 	59,229		 	54,777		 	59,445		 8.5%	  
	 	 2.4	 สินเชื่อผู้ประกอบการท่ีอยูอ่าศัยคงค้าง	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 -	 มูลค่ารวม	(ล้านบาท)	ของ	ธพ.,	บง.	และเครดิตฟองซิเอร์	 	304,304		 	352,204		 	385,998		 	385,723		 	360,119		 -6.6%	  
	 	 2.5	 หุ้นกู้	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 	210,767		 	237,955		 	282,183		 	176,260		 	242,215		 37.4%	  
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สรุปข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายปี
       

	 	 เรื่อง		 	 	 2560	 2561	 2562	 2563	 2564	 YOY

	 	 ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์อื่น

  เครื่องชีด้้านอุปทาน (Supply)

 1	 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารส�านักงาน	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 -		จ�านวนอาคาร	 	610		 	599		 	585		 	571		 	533		 -6.7%	  
	 	 	 	 -		พื้นท่ีก่อสร้าง	(ตารางเมตร)	 	1,721,438		 	1,699,333		 	3,089,010		 	1,113,148		 	1,301,295		 16.9%	  
	 2	 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 -		จ�านวนอาคาร	 	11,362		 	11,542		 	11,395		 	12,090		 	11,093		 -8.2%	  
	 	 	 	 -		พื้นท่ีก่อสร้าง	(ตารางเมตร)	 	7,468,361		 	7,255,834		 	7,298,655		 	5,791,917		 	7,428,082		 28.2%	  
	 3	 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 -	 จ�านวนอาคาร	 	3,969		 	4,230		 	4,260		 	4,400		 	2,967		 -32.6%	  
	 	 	 	 -	พื้นท่ีก่อสร้าง	(ตารางเมตร)	 	6,705,623		 	7,445,807		 	7,701,935		 	7,695,466		 	6,289,271		 -18.3%	  
	 4	 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 -	 จ�านวนอาคาร	 	3,020		 	3,492		 	2,884		 	2,566		 	2,375		 -7.4%	  
	 	 	 	 -	พื้นท่ีก่อสร้าง	(ตารางเมตร)	 	1,923,109		 	2,135,899		 	3,370,061		 	2,026,371		 	1,853,819		 -8.5%	  
	 5	 ข้อมูลสนามกอล์ฟ	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 -	 จ�านวนสนามกอล์ฟท่ีเปิดให้บริการใหม่	 	2		 	3		 	4		 	1	 	1		 0.0%	
	 	 	 	 -	พื้นท่ี	(ไร)่	ของสนามกอล์ฟเปิดใหม่	 	680		 	1,980		 	2,475		 300		 	1,075		 258.3%	  
	 	 	 	 -	 จ�านวนสนามกอล์ฟเปิดให้บริการสะสม	 	263		 	266		 	270		 	271		 	272		 0.4%	  
	 	 	 	 -	พื้นท่ี	(ไร)่	สนามกอล์ฟเปิดให้บริหารสะสม	 	119,510		 	121,490		 	123,965		 	124,265		 	125,340		 0.9%	  
	 	 	 	 -	พื้นท่ีเฉล่ียต่อสนาม	(ไร)่	 	454		 	457		 	459		 	459		 	461

  เครื่องชีด้้านอุปสงค์ (Demand)      
	 	 การโอนกรรมสิทธิท่ี์ดินเปล่า	ท่ัวประเทศ	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 -	 จ�านวนหน่วย	 	484,893		 	499,162		 	501,506		 	485,544		 	500,342		 3.0%	  
	 	 	 	 -	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	482,832		 	726,678		 	666,372		 	516,266		 	734,952		 42.4%	

	 	 ข้อมูลอื่นๆ	 	 	 	 	 	

	 1	 อัตราดอกเบี้ยท่ีอยูอ่าศัย	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 -	 RP	14	วัน	(ต้ังแต่	ม.ค.	50	ใช้	RP	1	วัน)	 	1.50		 	1.75		 	1.25		 	0.50		 	0.50		 0.0%		
	 	 	 	 -	%	เฉล่ีย	6	ธนาคาร	 	6.31		 	6.27		 	6.06		 	5.32		 	5.87		 10.3%	  
	 	 	 	 -		MLR	เฉล่ีย	6	ธนาคาร	 	6.28		 	6.28		 	6.07		 	5.43		 	5.43		 0.0%		
	 	 	 	 -	MRR	เฉล่ีย	6	ธนาคาร	 	7.11		 	7.11		 	6.82		 	6.02		 	6.06		 0.7%	  
	 2	 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์	ท่ัวประเทศ       
	 	 	 	 -	 จ�านวนราย	 948,859		 	986,590		 	970,584		 	914,595		 	895,076		 -2.1%	  
	 	 	 	 -	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	21,148		 	22,778		 	20,145		 	15,776		 	16,480		 4.5%	  
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ข้อมูลก�รออกใบอนุญ�ตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจำ�นวนโครงก�ร ร�ยปี
Land Allotment Permits, Showing Number of Projects - Nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	340		 	323		 	315		 	278		 	189		 -32.0%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	121		 	140		 	108		 	103		 	74		 -28.2%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	58		 	51		 	56		 	74		 	51		 -31.1%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	20		 	12		 	28		 	16		 	19		 18.8%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	19		 	14		 	24		 	13		 	15		 15.4%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	64		 	37		 	40		 	45		 	15		 -66.7%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	58		 	69		 	59		 	27		 	15		 -44.4%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	51		 	48		 	69		 	78		 	73		 -7.7%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	22		 	21		 	33		 	31		 	22		 -29.0%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	10		 	7		 	7		 	11		 	17		 54.5%

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

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	-		 	5		 	4		 	2		 	11		 450.0%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	1		 	-		 	2		 	4		 	4		 0.0%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	-		 	-		 	-		 	11		 	4		 -63.6%

	 	 น่าน	(Nan)	 	3		 	1		 	2		 	2		 	1		 -50.0%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	1		 	-		 	-		 	1		 	1	 0.0%

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

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

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	1		 	-		 	1		 	1		 	-		 n.a.

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	9		 	-		 	5		 	2		 	-		 n.a.

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

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	37		 	28		 	35		 	32		 	23		 -28.1%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	16		 	9		 	13		 	13		 11		 -15.4%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	13		 	16		 	20		 	14		 	10		 -28.6%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	1		 n.a.

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	3		 	-		 	-		 	3		 	1		 -66.7%

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

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	5		 	3		 	2		 	1		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	175		 	175		 	204		 	186		 	186		 0.0%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	100		 	88		 	88		 	62		 	70		 12.9%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	45		 	65		 	77		 	83		 	68		 -18.1%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	-		 	-		 	-		 	3		 	23		 666.7%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	19		 	17		 	28		 	30		 	18		 -40.0%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	9		 	5		 	9		 	2		 	7		 250.0%

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

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	1		 	-		 	2		 	4		 	-		 n.a.

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

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	67		 	69		 	71		 	77		 	73		 -5.2%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	30		 	21		 	31		 	25		 	25		 0.0%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	10		 	9		 	9		 	17		 	11		 -35.3%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	7		 	7		 	4		 	4		 	8		 100.0%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	-		 	-		 	1		 	6		 	4		 -33.3%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	-		 	3		 	-		 	2		 	3		 50.0%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	4		 	7		 	12		 	5		 	3		 -40.0%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 	-		 	-		 	-	 	-		 3		 n.a.

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	1		 	4		 	1		 	-		 	3		 n.a.

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	-		 	-		 	1		 	1		 	3		 200.0%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	2		 	9		 	5		 	4		 	3		 -25.0%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	2		 	2		 	4		 	4		 	2		 -50.0%
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ข้อมูลก�รออกใบอนุญ�ตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจำ�นวนโครงก�ร ร�ยปี (ต่อ)
Land Allotment Permits, Showing Number of Projects - Nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021
	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	11		 	7		 	1		 	3		 	2		 -33.3%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	-		 	-		 	-		 	5		 	1		 -80.0%

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

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

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	25		 	20		 	27		 	35		 	27		 -22.9%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	3		 	4		 	7		 	17		 	10		 -41.2%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	5		 	6		 	10		 	11		 	7		 -36.4%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	3		 	3		 	4		 	2		 	5		 150.0%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	3		 	4		 	3		 	-		 	2		 n.a.

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	11		 	1		 	3		 	5		 	2		 -60.0%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	-		 	2		 	-		 	-		 	1		 n.a.

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	39		 	28		 	46		 	63		 	56		 -11.1%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	15		 	15		 	15		 	26		 	19		 -26.9%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	5		 	-		 	8		 	12		 	11		 -8.3%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	-		 	1		 	2		 	1		 	8		 700.0%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	9		 	9		 	14		 	17		 	6		 -64.7%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	6		 	1		 	-		 	3		 	4		 33.3%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	1		 	-		 	3		 	2		 	3		 50.0%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	1		 	1		 	1		 	1		 	2		 100.0%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	2		 n.a.

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	-		 	-		 	2		 	1		 	1		 0.0%

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

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

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

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	734		 	691		 	767		 	749		 	627		 -16.3%

หมายเหตุ:      
1) เฉพาะโครงการจัดสรรที่ได้รับอนุญาตจัดสรรทั้งโครงการไม่นับรวมโครงการที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรบางส่วน
 และแก้ไขผัง      
2)  เป็นโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรกับกรมที่ดินเท่านั้น      
3)  แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล      
4) YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน      
ที่มา: กรมที่ดิน      
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks: 
1)  Numbers indicate only permits granted for entire projects, and without revisions.  
2)  Numbers indicate only projects granted permits by the Land Department.  
3)  Showing only the provinces which data is available.  
4)  YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year. 
Source: Department of Lands.  
Compiled By: Real Estate Information Center.

ข้อมูลก�รออกใบอนุญ�ตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจำ�นวนหน่วย ร�ยปี
Land Allotment Permits, Showing Number of Units - Nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	63,518		 	58,591		 	57,467		 	47,426		 	31,927		 -32.7%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	20,397		 	22,824		 	14,941		 	13,884		 	10,541		 -24.1%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	11,811		 	11,518		 	12,910		 	15,804		 	12,305		 -22.1%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	3,733		 	2,498		 	6,440		 	2,677		 	2,960		 10.6%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	12,619		 	14,724		 	13,591		 	6,183		 	2,750		 -55.5%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	12,140		 	6,069		 	7,071		 	7,534		 	1,912	 -74.6%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	2,818		 	958		 	2,514		 	1,344		 	1,459		 8.6%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	4,141		 	4,913		 	6,032		 	6,626		 	5,727	 -13.6%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	2,851		 	3,256		 	3,482		 	3,721		 	2,421		 -34.9%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	501		 	248		 	459		 	774		 	1,498		 93.5%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	20		 	860		 	1,282		 	1,191		 	972		 -18.4%
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ข้อมูลก�รออกใบอนุญ�ตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจำ�นวนหน่วย ร�ยปี (ต่อ)
Land Allotment Permits, Showing Number of Units - Nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	-		 	258		 	147		 	125		 	447		 257.6%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	26		 	-		 	23		 	171		 	151		 -11.7%

	 	 น่าน	(Nan)	 	100		 	15		 	111		 	83		 	118		 42.2%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	-		 	-		 	-		 	414		 	97		 -76.6%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	15		 	-		 	-		 	44		 	23		 -47.7%

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

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

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	16		 	-		 	34		 	62		 	-		 n.a.

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	481		 	-		 	290		 	41		 	-		 n.a.

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

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	3,750		 	4,063		 	3,904		 	2,800		 2,209		 -21.1%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	1,617		 	2,556		 	1,710		 	1,789		 	1,667	 -6.8%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	1,716		 	1,406		 	2,084		 	840		 	446		 -46.9%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	133		 	-		 	-		 	141		 	51		 -63.8%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	45		 n.a.

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

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	284		 	101		 	110		 	22		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	18,001		 	18,029		 	24,442		 	18,133		 	17,855		 -1.5%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	11,072		 	9,776		 	10,665		 	5,932		 8,313		 40.1%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	4,331		 	6,086		 	9,707		 	7,635		 	6,306		 -17.4%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	2,313		 	1,938		 	3,584		 	4,185		 	1,676		 -60.0%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	-		 	-		 	-		 	149		 	1,327		 790.6%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	232		 	229		 	351		 	61		 	233		 282.0%

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

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	14		 	-		 	135		 	133		 	-		 n.a.

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

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	5,321		 	5,552		 	7,219		 	6,546		 	5,367		 -18.0%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	2,295		 	1,977		 	3,620		 	2,166		 	2,090		 -3.5%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	1,223		 	860		 	1,192		 	1,645		 	726		 -55.9%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	719		 	449		 	785		 	225		 	673		 199.1%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	-		 	134		 	-		 	87		 	516		 493.1%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	59		 	957		 	440		 	931		 	375		 -59.7%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	108		 	94		 	164		 	374		 	203		 -45.7%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	-		 	-		 	85		 	370		 131		 -64.6%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	418		 	350		 	677		 	300		 	130		 -56.7%

	 	 เลย	(Loei)	 	-		 	-		 	27		 	-		 	129		 n.a.

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	-		 	-		 	14		 	40		 	109		 172.5%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	470		 	451		 	13		 	92		 	101		 9.8%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	29		 	280		 	147		 	-		 	86		 n.a.

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 	-		 	-		 	-	 -	 53	 n.a.

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	-		 	-		 	55		 	45		 27		 -40.0%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	-		 	-		 	-		 	271		 	18		 -93.4%

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	1,358		 	1,291		 	1,274		 	1,890		 	1,706		 -9.7%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	51		 	285		 	417		 	895		 	666		 -25.6%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	621		 	395		 	447		 	774		 	369		 -52.3%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	98		 	74		 	69		 	42		 	340		 709.5%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	416		 	42		 	112		 	179		 	121		 -32.4%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	172		 	463		 	229		 	-		 	110		 n.a.

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	-		 	32		 	-		 	-		 	100		 n.a.
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Remarks:  
1) Numbers indicate only permits granted for entire projects, and without revisions. 
2)  Numbers indicate only projects granted permits by the Land Department.  
3)  Showing only the provinces which data is available.  
4)  YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year. 
Source: Department of Lands.  
Compiled By: Real Estate Information Center.

ข้อมูลก�รออกใบอนุญ�ตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ แสดงจำ�นวนหน่วย แยกประเภทที่อยู่อ�ศัย ปี 2564
Land Allotment Permits Nationwide, Showing Number of Units, Categorized by Housing Types, 2021    

	 	 	 ภาค/จังหวัด	 	 	 	 2564/2021
	 	 	 Regions/Provinces	 จำานวนโครงการ	 ที่ดินจัดสรร	 บ้านเดี่ยว	 บ้านแฝด	 ทาวน์เฮาส์	 อาคารพาณิชย์	 รวม
	 	 	 	 Projects	 Land	 Detached	houses	 Duplexes	 Townhouses	 Shophouses	 Total
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	189		 	730		 	6,139	 	4,568		 	19,820		 	670		 	31,927	

 % สัดสว่น (Ratio)  2% 19% 14% 62% 2% 100%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	74		 	236		 	2,297		 	1,098		 	6,601		 	309		 	10,541	

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	51		 	117		 	1,944		 	1,660		 	8,553		 	31		 	12,305	

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	19		 	300		 	474		 	548		 	1,554		 	84		 	2,960	

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	15		 	29		 	322		 	578		 	1,706		 	115		 	2,750	

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	15		 	-		 	728		 	420		 	737		 	27		 	1,912	

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	15		 	48		 	374		 	264		 	669		 	104		 	1,459	

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	73		 	160		 	3,161		 	1,606		 	623		 	177		 	5,727

 % สัดสว่น (Ratio)  3% 55% 28% 11% 3% 100%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	22		 	7		 	1,431		 	692		 	291		 	-		 	2,421	

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	17		 	61		 	682		 	526		 	221		 	8		 	1,498	

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	13		 	55		 	539		 	348		 	-		 	30		 	972	

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	11		 	25		 	392		 	20		 	10		 	-		 	447	

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	4		 	-		 	71		 	10		 	70		 	-		 	151	

	 	 น่าน	(Nan)	 	1		 	2		 	-		 	-		 	-		 	116		 	118	

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	4		 	8		 	25		 	10		 	31		 	23		 	97

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 1	 2	 21	 -	 -	 -	 23

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	23		 	178		 	387		 	189		 	1,412	 	43		 	2,209

 % สัดสว่น (Ratio)  10% 14% 10% 64% 2% 100%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	11		 	2		 	154		 	185		 	1,290		 	36		 	1,667	

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	10		 	176		 	182		 	4		 	77		 	7		 	446	

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	1		 	-		 	51		 	-		 	-		 	-		 	51	

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	45		 	-		 	45	

ข้อมูลก�รออกใบอนุญ�ตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ แสดงจำ�นวนหน่วย ร�ยปี (ต่อ)
Land Allotment Permits, Showing Number of Units - Nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	3,595		 	2,031		 	2,950		 	4,190		 	3,749		 -10.5%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	729		 	1,186		 	1,461		 	1,621		 	1,039		 -35.9%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	912		 	-		 	356		 	1,173		 	840		 -28.4%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	993		 	692		 	847		 	1,063		 	665		 -37.4%	

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	-		 	72		 	51		 	98		 	588		 500.0%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	568		 	20		 	-		 	122		 	364		 198.4%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	11		 	-		 	120		 	45		 	103		 128.9%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	38		 	16		 	71		 	43		 	88		 104.7%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	34		 n.a.

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	-		 	-		 	23		 	25		 	28		 12.0%

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

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

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

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	99,684		 	94,470		 	103,288		 	87,611		 	68,540	 -21.8%

หมายเหตุ:      
1)  เฉพาะโครงการจัดสรรที่ได้รับอนุญาตจัดสรรทั้งโครงการไม่นับรวมโครงการที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรบางส่วน
 และแก้ไขผัง      
2)  เป็นโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรกับกรมที่ดินเท่านั้น      
3)  แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล      
4)  YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน      
ที่มา: กรมที่ดิน      
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      
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ข้อมูลก�รออกใบอนุญ�ตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ แสดงจำ�นวนหน่วย แยกประเภทที่อยู่อ�ศัย ปี 2564 (ต่อ)
Land Allotment Permits Nationwide, Showing Number of Units, Categorized by Housing Types, 2021    

	 	 	 ภาค/จังหวัด	 	 	 	 2564/2021
	 	 	 Regions/Provinces	 จำานวนโครงการ	 ที่ดินจัดสรร	 บ้านเดี่ยว	 บ้านแฝด	 ทาวน์เฮาส์	 อาคารพาณิชย์	 รวม
	 	 	 	 Projects	 Land	 Detached	houses	 Duplexes	 Townhouses	 Shophouses	 Total
	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	186		 	46		 	4,403		 	4,210		 	8,908	 	288	 	17,855	

 % สัดสว่น (Ratio)  0% 25% 24% 50% 2% 100%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	70		 	26		 	1,405		 	2,276		 	4,540		 	66		 	8,313	

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	68		 	8		 	1,848		 	1,112		 	3,271		 	67		 	6,306	

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	18		 	1		 	363		 	594		 	698		 	20		 	1,676	

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	23		 	10		 	769		 	184		 	351		 	13		 	1,327	

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	7		 	1		 	18		 	44		 	48		 	122		 	233	

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	73	 	130		 	2,288		 	1,226		 	1,538		 	185		 	5,367	

 % สัดสว่น (Ratio)  2% 43% 23% 29% 3% 100%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	25		 	121		 	1,188		 	254		 	387		 	140		 	2,090	

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	11		 	-		 	87		 	252		 	377		 	10		 	726	

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	8		 	-		 	187		 	412		 	67		 	7		 	673	

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	3		 	4		 	94		 	46		 	372		 	-		 	516	

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	3		 	-		 	142		 	16		 	217		 	-		 	375	

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	2		 	-		 	99		 	104		 	-		 	-		 	203	

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	4		 	-		 	37		 	28		 	66	 	-		 	131	

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	3		 	-		 	102		 	-		 	-		 	28		 	130	

	 	 เลย	(Loei)	 	1		 	-		 	129		 	-		 	-		 	-		 	129	

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	3		 	-		 	32		 	40		 	37		 	-		 	109	

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	2		 	-		 	51		 	50		 	-		 	-		 	101	

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	3		 	-		 	86		 	-		 	-		 	-		 	86	

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 3	 	5	 	25		 	8	 15		 -	 53

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	1		 	-		 	27		 	-		 	-		 	-		 	27	

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	1		 	-		 	2		 	16		 	-		 	-		 	18	

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	27		 	43		 	686		 	338		 	591		 	48		 	1,706	

 % สัดสว่น (Ratio)  3% 40% 20% 35% 3% 100%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	10		 	-		 	410		 	72		 	136		 	48		 	666	

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	7		 	2		 	47		 	100		 	220		 	-		 	369	

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	5		 	39		 	63		 	48		 	190		 	-		 	340	

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	2		 	2		 	119		 	-		 	-		 	-		 	121	

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	2		 	-		 	47		 	34		 	29		 	-		 	110	

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	1		 	-		 	-		 	84		 	16		 	-		 	100	

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	56		 	55		 	1,419		 	1,116		 	1,096		 	63		 	3,749	

 % สัดสว่น (Ratio)  1% 38% 30% 29% 2% 100%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	6		 	-		 	559		 	392		 	88		 	-		 	1,039	

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	11		 	17		 	305		 	300		 	155		 	63		 	840	

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	19		 	-		 	321		 	156		 	188		 	-		 	665	

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	8		 	-		 	120		 	62		 	406		 	-		 	588	

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	4		 	10		 	70		 	88		 	196		 	-		 	364	

	 	 ยะลา	(Yala)	 	3		 	-		 	33		 	46		 	24		 	-		 	103	

	 	 ตรัง	(Trang)	 	2		 	-		 	9		 	40		 	39		 	-		 	88	

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	2		 	-		 	2		 	32		 	-		 	-		 	34	

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	1		 	28		 	-		 	-		 	-		 	-		 	28	

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	627		 	1,342		 	18,483		 	13,253		 	33,988		 	1,474		 	68,540	

 % สัดสว่น (Ratio)  2% 27% 19% 50% 2% 100%

หมายเหตุ:       
1)  เฉพาะโครงการจัดสรรที่ได้รับอนุญาตจัดสรรทั้งโครงการไม่นับรวมโครงการที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรบางส่วน
 และแก้ไขผัง
2)  เป็นโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรกับกรมที่ดินเท่านั้น       
3) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล       
ที่มา: กรมที่ดิน       
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์       

Remarks:  
1)  Numbers indicate only permits granted for entire projects, and without revisions.  
2)  Numbers indicate only projects granted permits by the Land Department.  
3)  Showing only the provinces which data is available.  
Source: Department of Lands.  
Compiled By: Real Estate Information Center.  
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่ออยู่อ�ศัยอ�ค�รแนวร�บ แสดงจำ�นวนหน่วย ร�ยปี
Low-Rise Housing Construction Permits, Showing Number of Units - Nationwide, By Year     

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	63,831		 	69,895		 	66,656		 	57,936		 	61,666		 6.4%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	19,890		 	23,405		 	16,677		 	15,669		 	15,430		 -1.5%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	11,263		 	11,952		 	14,342		 	11,950		 	15,036		 25.8%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	9,612		 	8,476		 	10,168		 	11,384		 	12,078		 6.1%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	12,357		 	16,494		 	14,051		 	8,712		 	8,493		 -2.5%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	6,169		 	5,515		 	5,693		 	6,018		 	6,083		 1.1%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	4,540		 	4,053		 	5,725		 	4,203		 	4,546		 8.2%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	29,101		 	31,184		 	34,420		 	37,476		 	36,253		 -3.3%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	12,199		 	12,711		 	12,404		 	11,396		 	10,777		 -5.4%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	1,957		 	2,146		 	2,346		 	2,578		 	2,988		 15.9%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	2,508		 	2,057		 	3,346		 	3,584		 	2,669		 -25.5%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	1,727		 	1,977		 	2,619		 	2,767		 	2,643		 -4.5%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	1,974		 	1,136		 	2,270		 	2,012		 	2,342		 16.4%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	729		 	844		 	922		 	1,778		 	1,886		 6.1%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	774		 	1,130		 	1,416		 	1,754		 	1,840		 4.9%

	 	 น่าน	(Nan)	 	1,376		 	1,355		 	1,460		 	1,469		 	1,637		 11.4%

	 	 แพร	่(Phrae)	 	1,075		 	1,150		 	1,350		 	1,378		 	1,561		 13.3%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	342		 	715		 	863		 	1,226		 	1,348		 10.0%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	1,400		 	1,168		 	1,292		 	1,487		 	1,340		 -9.9%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	478		 	708		 	949		 	1,516		 	1,060		 -30.1%

	 	 ตาก	(Tak)	 	753		 	915		 	1,032		 	1,202		 	1,059		 -11.9%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	332		 	691		 	716		 	1,301		 	974		 -25.1%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	657		 	857		 	851		 	1,004		 	957		 -4.7%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	577		 	1,371		 	340		 	797		 	947		 18.8%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	243		 	253		 	244		 	227		 	225		 -0.9%

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	6,062		 	6,855		 	7,865		 	14,429		 	10,715		 -25.7%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	2,212		 	1,041		 	1,067		 	3,996		 	3,753		 -6.1%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	2,241		 	3,385		 	4,120		 	5,605		 	3,424		 -38.9%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	424		 	689		 	849		 	1,308		 	1,168		 -10.7%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	318		 	781		 	747		 	1,126		 	855		 -24.1%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	294		 	401		 	321		 	709		 	785		 10.7%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	573		 	558		 	761		 	1,685		 	730		 -56.7%

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	35,263		 	31,416		 	36,629		 	34,890		 	35,237		 1.0%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	20,808		 	16,294		 	18,747		 	13,656		 	15,026		 10.0%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	4,471		 	4,686		 	7,480		 	8,343		 	7,379		 -11.6%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	4,770		 	5,126		 	4,632		 	5,521		 	5,045		 -8.6%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	2,551		 	2,644		 	2,512		 	2,929		 	2,348		 -19.8%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	711		 	642		 	1,161		 	1,820		 	2,119		 16.4%

	 	 ตราด	(Trat)	 	813		 	942		 	1,078		 	1,213		 	1,211		 -0.2%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	689		 	702		 	641		 	862		 	1,066		 23.7%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	450		 	380		 	378		 	546		 	1,043		 91.0%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	32,903		 	37,524		 	38,345		 	46,899		 	45,681		 -2.6%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	12,669		 	11,551		 	13,412		 	14,998		 	12,547		 -16.3%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	6,674		 	6,245		 	6,418		 	7,327		 	8,144		 11.2%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	1,131		 	2,207		 	2,585		 	2,883		 	3,522		 22.2%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	2,036		 	2,764		 	2,650		 	3,135		 	3,365		 7.3%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	2,341		 	3,017		 	2,625		 	3,033		 	2,918		 -3.8%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	1,009		 	1,440		 	1,385		 	2,385		 	2,791		 17.0%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	1,221		 	1,579		 	1,564		 	2,207		 	2,092		 -5.2%
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่ออยู่อ�ศัยอ�ค�รแนวร�บ แสดงจำ�นวนหน่วย ร�ยปี (ต่อ)
Low-Rise Housing Construction Permits, Showing Number of Units - Nationwide, By Year     

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	383		 	1,116		 	1,010		 	1,122		 	1,554		 38.5%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	1,083		 	1,336		 	1,158		 	1,314		 	1,384		 5.3%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	103		 	812		 	486		 	838		 	1,121		 33.8%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	620		 	1,094		 	924		 	2,111		 	848		 -59.8%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	429		 	494		 	438		 	775		 	829		 7.0%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	505		 	497		 	374		 	963		 	685		 -28.9%

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 	182		 	195		 	347		 	528		 	666		 26.1%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	295		 	410		 	356		 	431		 	634		 47.1%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	531		 	874		 	781		 	745		 	603		 -19.1%

	 	 เลย	(Loei)	 	766		 	965		 	889		 	881		 	588		 -33.3%

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	411		 	383		 	404		 	541		 	560		 3.5%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	237		 	296		 	264		 	445		 	492		 10.6%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 	277		 	249		 	275		 	237		 	338		 42.6%

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	11,665		 	15,923		 	16,485		 	19,102		 	19,480		 2.0%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	4,699		 	4,480		 	4,982		 	6,091		 	6,122		 0.5%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	3,308		 	4,412		 	4,047		 	4,402		 	4,342		 -1.4%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	1,614		 	2,281		 	2,833		 	3,391		 	3,934		 16.0%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	806		 	2,174		 	2,027		 	2,224		 	2,314		 4.0%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	585		 	1,508		 	1,608		 	1,913		 	1,416		 -26.0%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	653		 	1,068		 	988		 	1,081		 	1,352		 25.1%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	26,867		 	30,630		 	33,047		 	36,886		 	38,491		 4.4%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	7,009		 	7,574		 	7,437		 	7,958		 	8,445		 6.1%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	4,250		 	4,582		 	5,533		 	6,309		 	7,809		 23.8%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	2,045		 	3,221		 	4,562		 	5,950		 	5,019		 -15.6%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	1,676		 	1,787		 	2,312		 	2,363		 	2,493		 5.5%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	1,850		 	1,885		 	1,992		 	2,194		 	2,339		 6.6%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	1,044		 	1,091		 	1,115		 	1,443		 	1,856		 28.6%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	3,335		 	4,346		 	3,786		 	3,057		 	1,821		 -40.4%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	1,155		 	1,213		 	1,326		 	1,280		 	1,816		 41.9%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	1,803		 	1,996		 	1,745		 	1,735		 	1,808		 4.2%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	375		 	505		 	672		 	1,339		 	1,512		 12.9%

	 	 สตูล	(Satun)	 	686		 	813		 	860		 	1,005		 	1,144		 13.8%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	487		 	595		 	707		 	983		 	1,054		 7.2%

	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 	697		 	573		 	585		 	782		 	824		 5.4%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	455		 	449		 	415		 	488		 	551		 12.9%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	205,692		 	223,427		 	233,447		 	247,618		 	247,523		 -0.04%

หมายเหตุ:  
1) ที่อยู่อาศัยแนวราบ หมายถึง บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ไม่นับรวมอาคารพาณิชย์ 
2) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล 
3) YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม.  
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  

Remarks:  
1) Low-rise housing means detached houses, duplexes and townhouses, but exclude  
 commercial building.
2) Showing only the Provinces which data is available.
3)  YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year.
Source: 1) National Statistics Office 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan
Administration.
Compiled by: Real Estate Information Center.
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่ออยู่อ�ศัยอ�ค�รแนวร�บ แสดงพื้นที่ก่อสร้�ง (ต�ร�งเมตร) ร�ยปี 
Low-Rise Housing Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square Meter) - Nationwide, By Year   

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	11,341,996		 	11,986,811		 	11,030,328		 	9,358,194		 	9,885,603		 5.6%		

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	4,607,341		 	5,481,643		 	3,887,142		 	3,593,520		 	3,497,063		 -2.7%		

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	1,727,700		 	1,617,324		 	1,943,021		 	1,620,794		 	2,012,818		 24.2%		

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	1,592,752		 	1,300,457		 	1,487,276		 	1,511,200		 	1,725,017		 14.1%		

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	1,886,446		 	2,121,416		 	1,973,458		 	1,239,276		 	1,338,420		 8.0%		

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	800,626		 	742,393		 	769,969		 	815,001		 	763,176		 -6.4%		

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	727,131		 	723,578		 	969,462		 	578,403		 	549,109		 -5.1%		

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	4,373,938		 	4,530,524		 	4,709,864		 	4,805,617		 	4,696,464		 -2.3%		

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	1,875,333		 	1,938,678		 	1,859,713		 	1,620,766		 	1,584,963		 -2.2%		

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	274,340		 	303,889		 	318,449		 	327,841		 	379,686		 15.8%		

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	369,463		 	332,693		 	456,428		 	474,672		 	325,206		 -31.5%		

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	222,810		 	266,102		 	368,487		 	371,937		 	322,655		 -13.3%		

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	298,366		 	219,617		 	272,492		 	239,406		 	288,959		 20.7%		

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	101,531		 	118,909		 	113,218		 	213,216		 	232,377		 9.0%		

	 	 น่าน	(Nan)	 	213,457		 	206,442		 	212,516		 	215,071		 	231,612		 7.7%		

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	106,923		 	143,862		 	164,262		 	193,108		 	201,162		 4.2%		

	 	 แพร	่(Phrae)	 	145,237		 	146,386		 	161,810		 	158,443		 	177,437		 12.0%		

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	174,653		 	151,415		 	154,646		 	175,944		 	159,964		 -9.1%		

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	61,546		 	107,068		 	99,373		 	148,027		 	156,479		 5.7%		

	 	 ตาก	(Tak)	 	110,386		 	122,859		 	156,193		 	149,476		 	141,693		 -5.2%		

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	46,031		 	84,316		 	88,271		 	152,563		 	117,385		 -23.1%		

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	60,308		 	81,247		 	107,376		 	148,766		 	108,436		 -27.1%	

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	117,109		 	169,606		 	44,204		 	86,594		 	105,251		 21.5%		

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	73,283		 	95,842		 	99,010		 	100,830		 	105,158		 4.3%		

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	123,162		 	41,592		 	33,416		 	28,957		 	58,041		 100.4%		

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	761,276		 	878,708		 	926,603		 	1,664,646		 	1,261,636		 -24.2%		

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	277,648		 	136,193		 	135,303		 	457,677		 	443,003		 -3.2%		

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	279,164		 	441,649		 	493,935		 	678,657		 	430,915		 -36.5%		

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	53,833		 	95,078		 	98,326		 	131,836		 	124,506		 -5.6%		

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	46,328		 	102,999		 	90,893		 	131,182		 	97,410		 -25.7%		

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	39,366		 	46,550		 	35,365		 	92,347		 	85,934		 -6.9%		

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	64,937		 	56,239		 	72,781		 	172,947		 	79,868		 -53.8%		

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	4,451,677		 	3,969,292		 	4,573,026		 	4,069,863		 	4,275,833		 5.1%		

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	2,501,729		 	1,969,416		 	2,267,464		 	1,642,469		 	1,799,675		 9.6%		

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	580,378		 	574,194		 	896,727		 	874,573		 	862,765		 -1.4%		

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	620,369		 	682,917		 	651,192		 	619,878		 	629,700		 1.6%		

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	355,230		 	398,915		 	383,104		 	398,273		 	343,079		 -13.9%		

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	87,605		 	84,390		 	135,323		 	215,666		 	259,097		 20.1%		

	 	 ตราด	(Trat)	 	103,931		 	131,234		 	125,565		 	155,696		 	147,314		 -5.4%		

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	88,857		 	86,824		 	71,846		 	104,013		 	129,607		 24.6%		

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	113,578		 	41,402		 	41,805		 	59,295		 	104,596		 76.4%		

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	4,392,686		 	4,684,798		 	4,614,978		 	5,340,782		 	5,212,210		 -2.4%		

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	1,578,687		 	1,371,362		 	1,538,732		 	1,678,767		 	1,434,357		 -14.6%		

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	684,403		 	607,051		 	619,759		 	695,011		 	772,497		 11.1%		

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	189,253		 	307,199		 	322,802		 	349,564		 	432,696		 23.8%		

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	302,097		 	349,358		 	350,924		 	353,717		 	388,286		 9.8%		

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	364,675		 	412,851		 	333,972		 	357,768		 	360,629		 0.8%		

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	186,311		 	191,664		 	176,507		 	263,297		 	307,474		 16.8%		

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	183,005		 	224,560		 	197,445		 	276,407		 	255,516		 -7.6%		
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่ออยู่อ�ศัยอ�ค�รแนวร�บ แสดงพื้นที่ก่อสร้�ง (ต�ร�งเมตร) ร�ยปี (ต่อ)
Low-Rise Housing Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square Meter) - Nationwide, By Year   

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	63,620		 	152,687		 	166,353		 	151,542		 	196,610		 29.7%		

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	162,455		 	195,367		 	168,054		 	187,596		 	179,362		 -4.4%		

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	24,754		 	109,254		 	56,893		 	99,587		 	131,673		 32.2%		

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	55,649		 	54,464		 	52,520		 	93,100		 	102,363		 9.9%		

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	76,702		 	133,094		 	105,819		 	231,896		 	99,535		 -57.1%		

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	112,126		 	84,567		 	56,690		 	116,059		 	85,987		 -25.9%		

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 	27,788		 	23,457		 	45,079		 	62,608		 	78,481		 25.4%		

	 	 เลย	(Loei)	 	128,169		 	150,383		 	123,102		 	112,916		 	77,364		 -31.5%		

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	41,914		 	60,072		 	58,560		 	49,705		 	71,141		 43.1%		

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	88,008		 	125,607		 	103,999		 	96,600		 	69,282		 -28.3%		

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	45,182		 	47,487		 	50,955		 	67,556		 	66,247		 -1.9%		

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 	46,006		 	42,828		 	52,628		 	45,258		 	53,866		 19.0%		

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	31,883		 	41,486		 	34,184		 	51,828		 	48,845		 -5.8%		

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	1,785,627		 	2,144,692		 	2,141,629		 	2,421,683		 	2,376,206		 -1.9%		

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	570,014		 	543,459		 	611,927		 	693,106		 	744,388		 7.4%		

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	431,822		 	614,970		 	560,190		 	584,095		 	541,856		 -7.2%		

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	212,574		 	314,508		 	373,912		 	406,946		 	456,529		 12.2%		

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	134,399		 	289,313		 	264,490		 	288,133		 	305,323		 6.0%		

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	344,687		 	255,952		 	198,031		 	314,734		 	169,856		 -46.0%		

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	92,131		 	126,490		 	133,079		 	134,669		 	158,254		 17.5%		

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	3,770,877		 	4,083,771		 	4,222,086		 	4,465,995		 	4,807,509		 7.6%		

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	1,021,007		 	1,024,709		 	969,758		 	998,420		 	1,052,330		 5.4%		

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	541,365		 	553,176		 	662,919		 	721,311		 	863,508		 19.7%		

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	294,133		 	383,225		 	478,050		 	677,093		 	665,903		 -1.7%		

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	640,284		 	733,325		 	649,598		 	439,357		 	343,409		 -21.8%		

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	221,258		 	219,510		 	278,875		 	267,253		 	334,990		 25.3%		

	 	 ตรัง	(Trang)	 	222,366		 	242,655		 	226,428		 	244,299		 	259,501		 6.2%		

	 	 ยะลา	(Yala)	 	125,230		 	142,607		 	146,626		 	171,676		 	224,815		 31.0%		

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	134,978		 	162,942		 	166,020		 	158,383		 	218,026		 37.7%		

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	202,051		 	224,609		 	208,668		 	189,169		 	208,376		 10.2%		

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	52,952		 	68,300		 	94,151		 	167,584		 	179,483		 7.1%		

	 	 สตูล	(Satun)	 	89,286		 	97,875		 	103,090		 	128,814		 	141,179		 9.6%		

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	61,259		 	79,876		 	97,122		 	126,181		 	136,807		 8.4%		

	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 	89,085		 	82,698		 	70,885		 	95,349		 	109,718		 15.1%		

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	75,623		 	68,264		 	69,896		 	81,106		 	69,464		 -14.4%		

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	30,878,077		 	32,278,595		 	32,218,513		 	32,126,780		 	32,515,461		 1.2%		

   
หมายเหตุ:        
1) ที่อยู่อาศัยแนวราบ หมายถึง บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ ไม่นับรวมอาคารพาณิชย์ 
2)  แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล
3)  YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์        

Remarks:
1) Low-rise housing means detached houses, duplexes and townhouses, but exclude  
 commercial building.
2)  Showing only the Provinces which data is available.
3) YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year.
Source: 1) National Statistics Office 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan 
Administration.
Compiled by: Real Estate Information Center.
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่ออยู่อ�ศัยอ�ค�รสูง แสดงจำ�นวนอ�ค�ร ร�ยป ี     
High-Rise Housing Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	881		 	951		 	896		 	741		 	568		 -23.3%		

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	520		 	546		 	494		 	403		 	295		 -26.8%		

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	75		 	72		 	80		 	132		 	73		 -44.7%		

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	96		 	91		 	92		 	76		 	71		 -6.6%		

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	84		 	119		 	115		 	74		 	65		 -12.2%		

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	74		 	93		 	71		 	28		 	44		 57.1%		

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	32		 	30		 	44		 	28		 	20		 -28.6%		

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	177		 	167		 	146		 	116		 	73		 -37.1%		

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	104		 	103		 	71		 	49		 	24		 -51.0%		

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	13		 	9		 	7		 	23		 	16		 -30.4%		

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	20		 	19		 	19		 	13		 	13		 0.0%		

	 	 น่าน	(Nan)	 	-		 	4		 	5		 	3		 	4		 33.3%		

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	9		 	1		 	8		 	4		 	4		 0.0%		

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	13		 	13		 	4		 	2		 	4		 100.0%		

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

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	-		 	1		 	2		 	1		 	1		 0.0%		

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

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

	 	 ตาก	(Tak)	 	3		 	6		 	14		 	5		 	1		 -80.0%		

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

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	2		 	1		 	3		 	11		 	1		 -90.9%		

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	-		 	3		 	3		 	1		 	-		 n.a.		

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	-		 	1		 	3		 	2		 	-		 n.a.		

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	3		 	-		 	2		 	2		 	-		 n.a.		

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	19		 	30		 	36		 	23		 	26		 13.0%		

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	8		 	17		 	25		 	7		 	17		 142.9%		

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	4		 	7		 	3		 	8		 	5		 -37.5%		

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	3		 	1		 	4		 	6		 	2		 -66.7%		

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	2		 	-		 	-		 	-		 	1		 n.a.		

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

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

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	253		 	180		 	235		 	207		 	204		 -1.4%		

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	189		 	102		 	182		 	111		 	146		 31.5%		

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	36		 	37		 	22		 	48		 	28		 -41.7%		

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	25		 	26		 	18		 	28		 	23		 -17.9%		

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	1		 	9		 	9		 	9		 	6		 -33.3%		

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	-		 	4		 	3		 	5		 	1		 -80.0%		

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

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

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

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	146		 	156		 	120		 	119		 	78		 -34.5%		

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	12		 	5		 	13		 	9		 	24		 166.7%		

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	43		 	39		 	36		 	31		 	13		 -58.1%		

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	36		 	41		 	17		 	17		 	10		 -41.2%		

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	7		 	26		 	12		 	18		 	10		 -44.4%		

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	-		 	-		 	3		 	1		 	4		 300.0%		

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	23		 	6		 	8		 	6		 	4		 -33.3%		

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	1		 	4		 	-		 	2		 	4		 100.0%		

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	3		 	7		 	8		 	8		 	3		 -62.5%		

	 	 เลย	(Loei)	 	2		 	3		 	5		 	3		 	1		 -66.7%		
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่ออยู่อ�ศัยอ�ค�รสูง แสดงจำ�นวนอ�ค�ร ร�ยปี (ต่อ)     
High-Rise Housing Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	-		 	-		 	1		 	3		 	1		 -66.7%		

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	9		 	7		 	6		 	4		 	1		 -75.0%		

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	2		 	-		 	2		 	1		 	1		 0.0%		

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	2		 	1		 	-		 	1		 	1		 0.0%		

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

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

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	-		 	2		 	-		 	1		 	-		 n.a.		

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	3		 	11		 	7		 	9		 	-		 n.a.		

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

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 	1		 	1		 	-		 	3		 	-		 n.a.		

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	59		 	33		 	36		 	50		 	27		 -46.0%		

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	8		 	11		 	8		 	9		 	10		 11.1%		

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	16		 	9		 	14		 	9		 	9		 0.0%		

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	27		 	10		 	7		 	28		 	5		 -82.1%		

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	4		 	-		 	-		 	1		 	2		 100.0%		

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	4		 	-		 	4		 	1		 	1		 0.0%		

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	-		 	3		 	3		 	2		 	-		 n.a.		

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	137		 	135		 	109		 	121		 	72		 -40.5%		

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	67		 	74		 	50		 	69		 	22		 -68.1%		

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	41		 	19		 	29		 	18		 	19		 5.6%		

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	12		 	9		 	5		 	10		 	12		 20.0%		

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	2		 	6		 	6		 	5		 	10		 100.0%		

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	3		 	10		 	7		 	5		 	5		 0.0%		

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

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	4		 	3		 	3		 	1		 	2		 100.0%		

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	3		 	4		 	2		 	8		 	-		 n.a.		

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	4		 	7		 	2		 	4		 	-		 n.a.		

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

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

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	1,672		 	1,652		 	1,578		 	1,377		 	1,048		 -23.9%		

   
หมายเหตุ:         
1) อาคารสูง หมายถึงแฟลต อพาร์ทเม้นท์ หอพักให้เช่า และอาคารชุดเพื่อขาย 
2) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล
3)  YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน        
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม.        
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์        

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

ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่ออยู่อ�ศัยอ�ค�รสูง แสดงพื้นที่ก่อสร้�ง (ต�ร�งเมตร) ร�ยปี     
High-Rise Housing Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year   

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	5,388,939		 	5,399,512		 	6,346,686		 	4,341,368		 	3,653,664		 -15.8%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	3,890,361		 	4,110,725		 	4,920,527		 	3,622,281		 	2,940,556		 -18.8%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	226,537		 	306,389		 	188,432		 	229,570		 	255,892		 11.5%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	847,627		 	441,098		 	589,770		 	204,154		 	214,108		 4.9%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	211,719		 	344,678		 	455,393		 	178,588		 	135,090		 -24.4%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	119,010		 	132,417		 	95,684		 	44,889		 	86,132		 91.9%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	93,685		 	64,205		 	96,880		 	61,886		 	21,886		 -64.6%
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่ออยู่อ�ศัยอ�ค�รสูง แสดงพื้นที่ก่อสร้�ง (ต�ร�งเมตร) ร�ยปี (ต่อ)    
High-Rise Housing Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year   

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021  
	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	304,764		 	261,213		 	213,764		 	161,807		 	92,504		 -42.8%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	192,461		 	163,589		 	127,315		 	79,822		 	42,289		 -47.0%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	25,380		 	13,363		 	8,803		 	26,496		 	16,256		 -38.6%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	33,011		 	27,873		 	20,951		 	19,258		 	12,557		 -34.8%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	15,148		 	20,622		 	2,510		 	4,164		 	6,516		 56.5%

	 	 น่าน	(Nan)	 	-		 	3,913		 	3,638		 	2,068		 	4,258		 105.9%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	13,771		 	1,126		 	11,981		 	8,844		 	2,999		 -66.1%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	1,541		 	5,186		 	-		 	-		 	2,232		 n.a.

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	4,910		 	3,888		 	-		 	-		 	1,786		 n.a.

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	-		 	1,058		 	2,493		 	782		 	908		 16.1%

	 	 แพร	่(Phrae)	 	-		 	4,918		 	-		 	-		 	841		 n.a.

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	1,800		 	1,034		 	2,757		 	8,252		 	720		 -91.3%

	 	 ตาก	(Tak)	 	5,375		 	5,125		 	11,661		 	5,019		 	574		 -88.6%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	6,847		 	5,884		 	5,941		 	-		 	568		 n.a.

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	-		 	2,518		 	5,318		 	640		 	-		 n.a.

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	-		 	1,116		 	6,116		 	2,890		 	-		 n.a.

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	4,520		 	-		 	4,280		 	3,572		 	-		 n.a.

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	37,929		 	52,027		 	84,006		 	63,145		 	61,550		 -2.5%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	22,830		 	28,022		 	63,069		 	24,400		 	49,361		 102.3%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	5,319		 	8,827		 	3,253		 	26,389		 	4,250		 -83.9%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	2,759		 	8,237		 	7,232		 	10,356		 	3,587		 -65.4%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	4,250		 	6,130		 	10,452		 	2,000		 	2,312		 15.6%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	2,771		 	-		 	-		 	-		 	2,040		 n.a.

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

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	695,860		 	450,342		 	1,012,959		 	581,836		 	523,394		 -10.0%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	548,063		 	301,146		 	783,409		 	402,822		 	427,831		 6.2%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	67,479		 	73,593		 	145,847		 	111,532		 	58,019		 -48.0%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	75,613		 	46,920		 	57,294		 	43,677		 	29,930		 -31.5%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	1,451		 	13,801		 	22,256		 	10,142		 	4,932		 -51.4%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	-		 	12,357		 	3,078		 	6,471		 	2,682		 -58.6%

	 	 ตราด	(Trat)	 	958		 	-		 	1,075		 	2,031		 	-		 n.a.

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

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

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	195,860		 	221,370		 	235,904		 	206,095		 	178,117		 -13.6%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	44,017		 	38,696		 	20,971		 	56,220		 	63,190		 12.4%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	20,097		 	6,900		 	46,568		 	12,011		 	39,468		 228.6%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	11,909		 	38,085		 	14,507		 	27,407		 	31,164		 13.7%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	56,675		 	79,100		 	90,535		 	55,336		 	21,617		 -60.9%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	4,026		 	1,965		 	-		 	659		 	4,592		 596.8%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	-		 	-		 	3,114		 	1,108		 	3,387		 205.7%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	2,000		 	9,282		 	-		 	3,419		 	3,355		 -1.9%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	21,557		 	5,001		 	22,481		 	6,049		 	3,339		 -44.8%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	-		 	1,817		 	1,214		 	-		 	2,135		 n.a.

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	4,054		 	9,119		 	13,084		 	5,978		 	1,912		 -68.0%

	 	 เลย	(Loei)	 	1,778		 	6,473		 	7,523		 	5,404		 	1,280		 -76.3%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	10,239		 	5,460		 	5,242		 	10,748		 	1,048		 -90.2%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	-		 	-		 	683		 	2,414		 	1,042		 -56.8%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	2,970		 	-		 	1,141		 	974		 	588		 -39.6%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	890		 	1,728		 	800		 	-		 	-		 n.a.
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่ออยู่อ�ศัยอ�ค�รสูง แสดงพื้นที่ก่อสร้�ง (ต�ร�งเมตร) ร�ยปี (ต่อ)    
High-Rise Housing Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year   

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	-		 	3,441		 	-		 	799		 	-		 n.a.

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	12,742		 	10,801		 	8,041		 	11,757		 	-		 n.a.

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

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 	2,125		 	2,560		 	-		 	2,995		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	156,636		 	69,952		 	82,125		 	122,751		 	34,045		 -72.3%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	21,036		 	16,733		 	21,309		 	10,918		 	15,716		 43.9%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	56,033		 	17,504		 	7,623		 	16,094		 	11,352		 -29.5%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	66,576		 	29,246		 	41,795		 	91,501		 	3,486		 -96.2%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	8,848		 	-		 	8,106		 	1,567		 	1,824		 16.4%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	4,143		 	-		 	-		 	702		 	1,667		 137.5%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	-		 	6,469		 	3,292		 	1,969		 	-		 n.a.

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	354,028		 	318,665		 	242,306		 	279,518		 	318,350		 13.9%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	199,987		 	188,898		 	139,521		 	181,516		 	135,267		 -25.5%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	116,709		 	77,750		 	45,097		 	29,981		 	128,724		 329.4%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	3,541		 	9,459		 	23,721		 	8,737		 	25,242		 188.9%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	14,992		 	11,575		 	8,396		 	14,096		 	16,442		 16.6%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	3,076		 	9,832		 	7,463		 	7,683		 	9,046		 17.7%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	5,377		 	4,174		 	3,025		 	2,699		 	1,898		 -29.7%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	-		 	3,378		 	2,202		 	-		 	1,731		 n.a.

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	3,288		 	4,146		 	1,658		 	29,473		 	-		 n.a.

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	5,914		 	6,084		 	5,709		 	4,513		 	-		 n.a.

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

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	1,144		 	684		 	3,417		 	820		 	-		 n.a.

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	7,134,016		 	6,773,081		 8,217,750		 	5,756,520		 	4,861,624		 -15.5%

หมายเหตุ: 
1) อาคารสูง หมายถึงแฟลต อพาร์ทเม้นท์ หอพักให้เช่า และอาคารชุดเพื่อขาย
2) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล
3) YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

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

จำ�นวนที่อยู่อ�ศัยทั้งหมด ทั่วประเทศ (Housing Stock) ร�ยป ี      
Completed and Registered Housing Units - Nationwide (Housing Stock), By Year

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	5,462,730		 	5,607,934		 	5,756,712		 	5,884,971		 	5,989,922		 1.8%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	2,887,274		 	2,959,524		 	3,041,115		 	3,103,483		 	3,147,231		 1.4%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	655,631		 	675,382		 	693,926		 	711,804		 	733,185		 3.0%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	667,539		 	689,035		 	701,932		 	718,799		 	728,953		 1.4%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	585,814		 	603,834		 	624,930		 	642,474		 	660,020		 2.7%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	388,284		 	396,306		 	404,004		 	411,586		 	417,915		 1.5%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	278,188		 	283,853		 	290,805		 	296,825		 	302,618		 2.0%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	4,682,480		 	4,747,159		 	4,814,280		 	4,889,475		 	4,964,044		 1.5%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	785,999		 	802,063		 	817,820		 	835,977		 	852,520		 2.0%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	530,975		 	538,852		 	548,617		 	558,825		 	569,461		 1.9%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	405,855		 	410,465		 	415,420		 	420,803		 	426,048		 1.2%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	348,520		 	353,585		 	358,762		 	364,119		 	368,998		 1.3%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	337,644		 	342,787		 	347,266		 	352,300		 	358,036		 1.6%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	288,471		 	291,071		 	292,423		 	295,396		 	298,848		 1.2%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	268,327		 	271,401		 	274,543		 	278,306		 	281,829		 1.3%
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จำ�นวนที่อยู่อ�ศัยทั้งหมด ทั่วประเทศ (Housing Stock) ร�ยปี (ต่อ)      
Completed and Registered Housing Units - Nationwide (Housing Stock), By Year

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 ตาก	(Tak)	 	212,935		 	216,661		 	220,501		 	224,890		 	228,736		 1.7%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	213,584		 	215,587		 	217,841		 	220,160		 	222,630		 1.1%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	191,782		 	193,596		 	195,825		 	198,230		 	200,600		 1.2%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	188,120		 	190,142		 	192,755		 	195,004		 	197,593		 1.3%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	175,086		 	177,358		 	179,812		 	182,323		 	185,253		 1.6%

	 	 แพร	่(Phrae)	 	174,357		 	175,745		 	177,308		 	179,040		 	180,833		 1.0%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	167,559		 	169,007		 	170,691		 	172,565		 	174,440		 1.1%

	 	 น่าน	(Nan)	 	164,440		 	166,378		 	168,476		 	170,708		 	173,216		 1.5%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	121,178		 	122,369		 	123,952		 	125,666		 	127,506		 1.5%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	107,648		 	110,092		 	112,268		 	115,163		 	117,497		 2.0%

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	1,167,236		 	1,185,689		 	1,204,161		 	1,225,138		 	1,245,055		 1.6%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	316,086		 	322,991		 	329,102		 	336,357		 	342,753		 1.9%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	288,416		 	291,987		 	295,486		 	299,338		 	303,565		 1.4%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	266,957		 	271,731		 	277,184		 	283,069		 	288,275		 1.8%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	122,391		 	123,644		 	125,029		 	126,673		 	128,284		 1.3%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	97,617		 	98,712		 	99,928		 	101,291		 	102,684		 1.4%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	75,769		 	76,624		 	77,432		 	78,410		 	79,494		 1.4%

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	2,572,281		 	2,642,859		 	2,714,313		 	2,781,785		 	2,848,372		 2.4%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	985,469		 	1,016,806		 	1,047,473		 	1,070,209		 	1,092,000		 2.0%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	457,833		 	473,597		 	489,617		 	506,761		 	524,479		 3.5%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	289,372		 	297,362		 	305,121		 	313,586		 	321,929		 2.7%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	231,087		 	235,252		 	239,184		 	243,727		 	248,074		 1.8%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	203,243		 	208,248		 	214,024		 	220,064		 	225,949		 2.7%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	205,435		 	208,813		 	212,786		 	217,621		 	221,802		 1.9%

	 	 ตราด	(Trat)	 	103,887		 	105,231		 	106,685		 	108,270		 	109,890		 1.5%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	95,955		 	97,550		 	99,423		 	101,547		 	104,249		 2.7%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	6,864,595		 	6,970,396		 	7,081,608		 	7,208,488		 	7,339,935		 1.8%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	948,964		 	965,320		 	983,771		 	1,004,213		 	1,024,002		 2.0%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	607,824		 	617,585		 	628,656		 	640,781		 	654,344		 2.1%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	584,612		 	594,524		 	605,004		 	616,810		 	629,504		 2.1%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	503,287		 	511,382		 	519,338		 	528,347		 	538,277		 1.9%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	454,926		 	461,821		 	468,483		 	476,118		 	483,349		 1.5%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	387,652		 	392,526		 	397,878		 	403,890		 	410,088		 1.5%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	383,882		 	388,684		 	394,064		 	400,583		 	406,943		 1.6%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	383,507		 	388,587		 	393,356		 	399,090		 	405,275		 1.5%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	377,827		 	382,913		 	388,224		 	394,597		 	400,811		 1.6%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	366,376		 	372,778		 	379,651		 	387,699		 	396,177		 2.2%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	296,981		 	301,441		 	305,844		 	311,145		 	316,604		 1.8%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	291,289		 	295,355		 	299,717		 	304,433		 	308,947		 1.5%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	220,693		 	223,957		 	227,396		 	231,315		 	235,673		 1.9%

	 	 เลย	(Loei)	 	216,661		 	219,935		 	223,231		 	226,892		 	230,763		 1.7%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	170,431		 	172,982		 	175,639		 	178,748		 	181,752		 1.7%

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 	167,346		 	169,918		 	172,580		 	175,666		 	179,229		 2.0%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	145,807		 	147,802		 	149,891		 	152,361		 	154,912		 1.7%

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	130,937		 	133,062		 	135,143		 	137,871		 	140,512		 1.9%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	113,751		 	115,810		 	117,994		 	120,188		 	122,801		 2.2%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 	111,842		 	114,014		 	115,748		 	117,741		 	119,972		 1.9%

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	1,472,212		 	1,494,555		 	1,518,664		 	1,546,191		 	1,572,475		 1.7%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	334,841		 	338,800		 	343,345		 	348,371		 	353,679		 1.5%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	309,377		 	314,365		 	319,619		 	325,837		 	332,214		 2.0%
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จำ�นวนที่อยู่อ�ศัยทั้งหมด ทั่วประเทศ (Housing Stock) ร�ยปี (ต่อ)      
Completed and Registered Housing Units - Nationwide (Housing Stock), By Year

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	295,968		 	299,083		 	302,594		 	306,999		 	311,136		 1.3%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	253,645		 	258,882		 	265,229		 	271,890		 	276,936		 1.9%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	208,911		 	213,028		 	216,571		 	220,362		 	224,570		 1.9%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	69,470		 	70,397		 	71,306		 	72,732		 	73,940		 1.7%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	3,502,273		 	3,560,402		 	3,624,198		 	3,688,695		 	3,748,832		 1.6%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	557,711		 	565,508		 	573,215		 	581,948		 	590,976		 1.6%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	527,506		 	535,010		 	543,879		 	553,597		 	562,422		 1.6%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	485,003		 	493,636		 	503,053		 	512,366		 	521,265		 1.7%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	247,471		 	254,948		 	266,093		 	272,917		 	277,112		 1.5%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	228,773		 	232,257		 	236,156		 	240,248		 	244,176		 1.6%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	226,486		 	229,122		 	231,924		 	234,863		 	237,935		 1.3%

	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 	209,159		 	212,873		 	215,728		 	219,403		 	223,141		 1.7%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	190,016		 	192,087		 	194,209		 	197,086		 	199,687		 1.3%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	185,151		 	188,289		 	191,409		 	195,224		 	199,103		 2.0%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	181,426		 	185,150		 	189,510		 	193,701		 	197,381		 1.9%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	161,431		 	164,531		 	167,137		 	170,091		 	173,226		 1.8%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	112,272		 	114,388		 	116,485		 	118,609		 	120,551		 1.6%

	 	 สตูล	(Satun)	 	101,646		 	103,019		 	104,281		 	105,903		 	107,562		 1.6%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	88,222		 	89,584		 	91,119		 	92,739		 	94,295		 1.7%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	25,723,807		 	26,208,994		 	26,713,936		 	27,224,743		 	27,708,635		 1.8%

หมายเหตุ:      
1) ที่อยู่อาศัยที่มีทะเบียนบ้านทั้งหมด หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง 
 และให้รวมถึง แพ หรือเรือที่จอดเป็นประจำา และใช้อยู่เป็นประจำา หรือสถานที่ หรือยานพาหนะ 
 ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยประจำาด้วย       
2) YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน      
ที่มา: ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง      
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อ�ศัยประเภทแนวร�บ ทั่วประเทศ แสดงจำ�นวนหน่วย ร�ยป ี     
Low-Rise Housing Transferred by units, Nationwide, By Year  

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	83,228		 	106,143		 	104,224		 	98,686		 	97,338		 -1.4%	

	 	 กรุงเทพมหานคร		(Bangkok	Metropolis)	 	31,211		 	39,792		 	38,163		 	35,531		 	33,486		 -5.8%	

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	13,889		 	18,253		 	19,346		 	18,965		 	19,690		 3.8%	

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	13,411		 	17,971		 	16,782		 	17,147		 	17,321		 1.0%	

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	15,271		 	18,904		 	18,679		 	16,934		 	16,418		 -3.0%	

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	5,085		 	5,960		 	6,014		 	5,524		 	5,786		 4.7%	

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	4,361		 	5,263		 	5,240		 	4,585		 	4,637		 1.1%	

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	24,140		 	27,913		 	28,621		 	29,422		 	29,471		 0.2%	

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	8,415		 	10,020		 	9,264		 	10,004		 	10,089		 0.8%	

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	2,599		 	2,911		 	3,250		 	3,143		 	3,317		 5.5%	

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	1,759		 	2,052		 	2,487		 	2,235		 	2,292		 2.6%	

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	1,893		 	2,286		 	2,404		 	2,386		 	2,258		 -5.4%	

	 	 ล�าปาง	(Lumpang)	 	1,681		 	1,804		 	1,963		 	1,905		 	1,913		 0.4%	

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	1,195		 	1,354		 	1,572		 	1,618		 	1,815		 12.2%	

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	1,112		 	1,184		 	1,343		 	1,411		 	1,341		 -5.0%	

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	769		 	887		 	874		 	841		 	827		 -1.7%	

	 	 แพร	่(Phrae)	 	804		 	918		 	870		 	816		 	817		 0.1%	

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 % change comparing this period with the same period the previous year.
Sources: Data Processing Center, The Bureau of Registration Administration, Department of 
Provincial Administration. 
Compiled by: Real Estate Information Center.
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ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อ�ศัยประเภทแนวร�บ ทั่วประเทศ แสดงจำ�นวนหน่วย ร�ยปี (ต่อ)     
Low-Rise Housing Transferred by units, Nationwide, By Year  

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	535		 	553		 	643		 	730		 	789		 8.1%	

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	619		 	705		 	659		 	757		 	774		 2.2%	

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	571		 	707		 	764		 	814		 	772		 -5.2%	

	 	 ตาก	(Tak)	 	666		 	885		 	815		 	961		 	736		 -23.4%	

	 	 น่าน	(Nan)	 	661		 	706		 	635		 	726		 	699		 -3.7%	

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	424		 	460		 	546		 	562		 	520		 -7.5%	

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	216		 	274		 	312		 	302		 	329		 8.9%	

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	221		 	207		 	220		 	211		 	183		 -13.3%	

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	9,888		 	10,899		 	12,419		 	10,073		 	9,920		 -1.5%	

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	5,259		 	5,837		 	6,665		 	4,657		 	4,642		 -0.3%	

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	2,067		 	2,353		 	2,542		 	2,538		 	2,244		 -11.6%	

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	1,449		 	1,532		 	1,942		 	1,711		 	1,758		 2.7%	

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	450		 	457		 	534		 	435		 	493		 13.3%	

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	270		 	330		 	306		 	308		 	408		 32.5%	

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	393		 	390		 	430		 	424		 	375		 -11.6%	

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	32,369		 	44,769		 	44,468		 	40,821		 	42,691		 4.6%	

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri	)	 	14,684		 	23,050		 	22,509		 	19,348		 	19,726		 2.0%	

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	8,146		 	10,527		 	11,148		 	11,226		 	11,418		 1.7%	

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	3,522		 	4,000		 	3,969		 	3,559		 	4,421		 24.2%	

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	3,047		 	3,752		 	3,507		 	3,412		 	3,781		 10.8%	

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	1,547		 	1,763		 	1,796		 	1,703		 	1,746		 2.5%	

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	568		 	767		 	588		 	686		 	654		 -4.7%	

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	435		 	479		 	516		 	523		 	519		 -0.8%	

	 	 ตราด	(Trat)	 	420		 	431		 	435		 	364		 	426		 17.0%	

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	25,541		 	33,031		 	34,072		 	34,682		 	34,684		 0.01%	

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	4,363		 	6,967		 	7,608		 	7,749		 	7,614		 -1.7%	

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	3,877		 	5,258		 	5,848		 	5,986		 	6,158		 2.9%	

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	2,657		 	2,918		 	2,908		 	2,933		 	2,845		 -3.0%	

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	2,189		 	2,883		 	2,895		 	3,028		 	2,794		 -7.7%	

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	1,243		 	1,531		 	1,517		 	1,743		 	1,684		 -3.4%	

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	1,243		 	1,288		 	1,454		 	1,491		 	1,478		 -0.9%	

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	901		 	1,037		 	1,035		 	1,184		 	1,428		 20.6%	

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	1,277		 	1,770		 	1,540		 	1,408		 	1,384		 -1.7%	

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	1,089		 	1,345		 	1,446		 	1,346		 	1,268		 -5.8%	

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	941		 	1,216		 	1,120		 	1,024		 	1,081		 5.6%	

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	899		 	997		 	904		 	961		 	1,050		 9.3%	

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	909		 	1,052		 	1,062		 	1,092		 	1,027		 -6.0%	

	 	 เลย	(Loei)	 	736		 	795		 	799		 	834		 	864		 3.6%	

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	645		 	849		 	811		 	879		 	773		 -12.1%	

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	638		 	759		 	837		 	761		 	760		 -0.1%	

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 	544		 	661		 	635		 	685		 	676		 -1.3%	

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 	363		 	515		 	506		 	472		 	570		 20.8%	

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	430		 	516		 	493		 	403		 	564		 40.0%	

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	324		 	359		 	346		 	413		 	395		 -4.4%	

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	273		 	315		 	308		 	290		 	271		 -6.6%	

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	8,273		 	9,122		 	9,731		 	9,994		 	11,154		 11.6%	

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	2,116		 	2,282		 	2,530		 	2,752		 	3,148		 14.4%	

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	2,189		 	2,407		 	2,605		 	2,729		 	2,785		 2.1%	

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	1,349		 	1,485		 	1,469		 	1,692		 	2,106		 24.5%	

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	1,162		 	1,325		 	1,454		 	1,411		 	1,771		 25.5%	
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ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อ�ศัยประเภทแนวร�บ ทั่วประเทศ แสดงจำ�นวนหน่วย ร�ยปี (ต่อ)     
Low-Rise Housing Transferred by units, Nationwide, By Year  

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	997		 	1,097		 	1,168		 	1,000		 	932		 -6.8%	

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	460		 	526		 	505		 	410		 	412		 0.5%	

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	23,545		 	28,204		 	28,988		 	27,769		 	28,602		 3.0%	

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	4,654		 	5,678		 	5,441		 	5,897		 	5,888		 -0.2%	

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	3,964		 	4,631		 	4,584		 	4,288		 	5,137		 19.8%	

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	3,100		 	3,708		 	3,864		 	4,038		 	4,118		 2.0%	

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	3,369		 	4,708		 	5,256		 	3,357		 	3,484		 3.8%	

	 	 ตรัง	(Trang)	 	1,439		 	1,444		 	1,571		 	1,726		 	1,712		 -0.8%	

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	1,227		 	1,382		 	1,440		 	1,466		 	1,665		 13.6%	

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	1,188		 	1,219		 	1,297		 	1,140		 	1,282		 12.5%	

	 	 ยะลา	(Yala)	 	1,097		 	1,319		 	1,339		 	1,356		 	1,224		 -9.7%	

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	701		 	884		 	842		 	1,078		 	1,045		 -3.1%	

	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 	838		 	950		 	942		 	1,028		 	889		 -13.5%	

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	760		 	835		 	800		 	934		 	827		 -11.5%	

	 	 สตูล	(Satun)	 	541		 	642		 	674		 	645		 	526		 -18.4%	

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	428		 	498		 	575		 	471		 	505		 7.2%	

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	239		 	306		 	363		 	345		 	300		 -13.0%	

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	206,984		 	260,081		 	262,523		 	251,447		 	253,860		 1.0%	

หมายเหตุ:      
1) เฉพาะเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก      
2) เฉพาะการจดทะเบียนประเภทขาย ไม่รวมขายฝากและจำานอง      
3) ข้อมูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นข้อมูลประมาณการให้ครบ 100% โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      
4) ข้อมูลภูมิภาค เป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้รับจากกรมที่ดิน      
5) YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน      
ที่มา: กรมที่ดิน      
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks:  
1)  Only Deeds and NS3A.  
2)  Only the registration of sales. Not include sales on consignment and mortgage.  
3)  Data of Bangkok and vicinities are 100% estimated by Real Estate Information Center. 
4)  Data of the provinces are preliminary data.  
5)  YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year.
Source: Department of Land.  
Compiled By: Real Estate Information Center.

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อ�ศัยประเภทแนวร�บ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่� (ล้�นบ�ท) ร�ยปี     
Value of Low-Rise Housing Transfers, Nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	227,458		 	343,069		 	342,044		 	355,626		 	374,109		 5.2%

	 	 กรุงเทพมหานคร		(Bangkok	Metropolis)	 	104,788		 	170,208		 	169,390		 	169,400		 	175,113		 3.4%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	37,200		 	57,204		 	56,131		 	63,343		 	68,083		 7.5%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	37,899		 	53,660		 	52,497		 	53,796		 	53,918		 0.2%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	28,266		 	38,039		 	40,266		 	44,668		 	51,332		 14.9%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	10,999		 	13,566		 	13,753		 	13,863		 	14,695		 6.0%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	8,306		 	10,393		 	10,006		 	10,556		 	10,968		 3.9%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	37,019		 	43,680		 	45,881		 	52,150		 	56,362		 8.1%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	18,763		 	22,585		 	21,299		 	23,889		 	24,460		 2.4%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	3,380		 	3,975		 	5,305		 	5,442		 	6,655		 22.3%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	2,483		 	2,840		 	3,615		 	4,082		 	4,496		 10.2%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	2,376		 	2,930		 	2,948		 	3,509		 	4,200		 19.7%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	1,159		 	1,266		 	1,586		 	1,932		 	2,677		 38.6%

	 	 ล�าปาง	(Lumpang)	 	1,464		 	1,637		 	1,950		 	2,245		 	2,405		 7.2%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	1,174		 	1,225		 	1,543		 	2,049		 	2,048		 -0.05%

	 	 ตาก	(Tak)	 	939		 	1,160		 	1,196		 	1,581		 	1,310		 -17.1%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	652		 	660		 	880		 	1,024		 	1,193		 16.4%

	 	 น่าน	(Nan)	 	772		 	850		 	892		 	1,176		 	1,192		 1.3%

(Unit:	Million	Baht)(หน่วย:	ล้านบาท)
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ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อ�ศัยประเภทแนวร�บ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่� (ล้�นบ�ท) ร�ยปี (ต่อ)     
Value of Low-Rise Housing Transfers, Nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	674		 	703		 	737		 	856		 	1,129		 31.8%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	687		 	959		 	871		 	1,039		 	1,113		 7.2%

	 	 แพร	่(Phrae)	 	853		 	910		 	894		 	904		 	1,078		 19.2%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	549		 	701		 	845		 	991		 	861		 -13.1%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	503		 	514		 	603		 	687		 	726		 5.7%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	287		 	415		 	391		 	440		 	523		 18.8%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	303		 	350		 	325		 	305		 	295		 -3.1%

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	12,930		 	15,134		 	16,962		 	16,198		 	17,459		 7.8%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	7,986		 	9,256		 	9,534		 	8,196		 	9,120		 11.3%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	2,526		 	3,125		 	3,948		 	4,399		 	4,197		 -4.6%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	1,256		 	1,451		 	2,013		 	2,215		 	2,422		 9.4%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	505		 	542		 	659		 	549		 	698		 27.1%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	313		 	402		 	386		 	379		 	575		 51.8%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	344		 	359		 	421		 	460		 	447		 -2.9%

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	53,423		 	75,706		 	79,817		 	87,655		 	95,524		 9.0%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri	)	 	26,092		 	43,123		 	46,158		 	45,780		 	49,135		 7.3%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	12,602		 	16,233		 	17,447		 	23,003		 	24,313		 5.7%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	6,124		 	7,053		 	7,094		 	7,873		 	9,566		 21.5%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	3,712		 	4,226		 	3,909		 	5,170		 	6,246		 20.8%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	2,681		 	2,687		 	2,811		 	3,264		 	3,474		 6.4%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	850		 	1,014		 	916		 	1,149		 	1,189		 3.4%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	660		 	738		 	773		 	818		 	864		 5.6%

	 	 ตราด	(Trat)	 	703		 	632		 	708		 	597		 	737		 23.5%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	30,791		 	40,105		 	46,144		 	54,891		 	60,454		 10.1%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	6,294		 	10,072		 	11,364		 	14,911		 	15,944		 6.9%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	5,237		 	7,025		 	8,964		 	11,082		 	12,289		 10.9%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	3,999		 	4,370		 	4,802		 	4,920		 	5,277		 7.2%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	2,767		 	3,465		 	4,041		 	4,668		 	4,937		 5.8%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	1,389		 	1,534		 	1,791		 	2,152		 	2,548		 18.4%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	1,545		 	2,022		 	2,197		 	2,220		 	2,335		 5.2%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	990		 	1,088		 	1,294		 	1,551		 	2,130		 37.3%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	1,020		 	1,387		 	1,602		 	2,034		 	2,122		 4.3%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	1,105		 	1,337		 	1,686		 	1,798		 	1,814		 0.9%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	888		 	1,083		 	1,274		 	1,567		 	1,541		 -1.7%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	956		 	1,105		 	1,193		 	1,198		 	1,379		 15.1%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	684		 	847		 	875		 	1,046		 	1,178		 12.6%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 	537		 	716		 	743		 	770		 	1,174		 52.4%

	 	 เลย	(Loei)	 	739		 	828		 	906		 	1,016		 	1,173		 15.4%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	686		 	814		 	850		 	984		 	1,100		 11.8%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	564		 	775		 	840		 	1,044		 	1,052		 0.8%

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 	514		 	592		 	540		 	692		 	969		 40.1%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	341		 	382		 	461		 	366		 	615		 68.2%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	263		 	343		 	327		 	494		 	504		 2.1%

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	273		 	322		 	394		 	380		 	374		 -1.4%

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	12,389		 	13,611		 	15,101		 	18,055		 	21,524		 19.2%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	2,670		 	2,996		 	3,391		 	4,569		 	6,400		 40.1%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	3,981		 	4,048		 	4,484		 	5,755		 	6,141		 6.7%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	1,833		 	2,378		 	2,503		 	3,010		 	3,511		 16.6%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	1,893		 	2,031		 	2,097		 	2,599		 	3,219		 23.9%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	1,190		 	1,401		 	1,620		 	1,341		 	1,410		 5.2%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	822		 	757		 	1,006		 	781		 	843		 7.9%

(Unit:	Million	Baht)(หน่วย:	ล้านบาท)
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ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อ�ศัยประเภทแนวร�บ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่� (ล้�นบ�ท) ร�ยปี (ต่อ)     
Value of Low-Rise Housing Transfers, Nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	41,497		 	51,870		 	57,978		 	56,683		 	64,448		 13.7%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	10,379		 	15,412		 	17,788		 	12,925		 	15,173		 17.4%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	7,194		 	9,210		 	10,743		 	12,295		 	13,240		 7.7%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	7,092		 	8,110		 	8,879		 	8,641		 	10,836		 25.4%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	4,707		 	5,790		 	5,746		 	6,662		 	7,305		 9.6%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	1,643		 	1,868		 	2,336		 	2,434		 	3,136		 28.8%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	1,597		 	1,566		 	1,920		 	2,493		 	2,791		 11.9%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	2,115		 	2,147		 	2,333		 	1,930		 	2,594		 34.4%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	1,673		 	1,935		 	1,987		 	2,360		 	2,434		 3.1%

	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 	1,145		 	1,356		 	1,417		 	1,681		 	1,519		 -9.7%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	885		 	1,051		 	1,179		 	1,351		 	1,502		 11.1%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	1,150		 	1,203		 	1,209		 	1,445		 	1,364		 -5.6%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	684		 	917		 	933		 	981		 	1,247		 27.1%

	 	 สตูล	(Satun)	 	798		 	829		 	811		 	816		 	744		 -8.8%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	436		 	476		 	700		 	667		 	563		 -15.5%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	415,507		 	583,176		 	603,927		 	641,259		 	689,881		 7.6%

หมายเหตุ:
1) เฉพาะเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก
2)  เฉพาะการจดทะเบียนประเภทขาย ไม่รวมขายฝากและจำานอง
3) ข้อมูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นข้อมูลประมาณการให้ครบ 100% โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
4)  ข้อมูลภูมิภาค เป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้รับจากกรมที่ดิน
5) YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน
ที่มา: กรมที่ดิน    
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks:  
1) Only Deeds and NS3A.  
2) Only the registration of sales. Not include sales on consignment and mortgage. 
3)  Data of Bangkok and vicinities are 100% estimated by Real Estate Information Center.
4) Data of the provinces are preliminary data.
5)  YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year.
Source: Department of Land.
Compiled By: Real Estate Information Center.

(Unit:	Million	Baht)(หน่วย:	ล้านบาท)

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อ�ศัยประเภทอ�ค�รชุด ทั่วประเทศ แสดงจำ�นวนหน่วย ร�ยป ี     
Condominiums Transferred by units, Nationwide, By Year      
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	80,226		 	103,234		 	102,066		 	98,795		 	70,126		 -29.0%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	57,595		 	74,211		 	67,938		 	69,994		 	48,975		 -30.0%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	8,449		 	10,080		 	13,065		 	8,774		 	6,803		 -22.5%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	7,454		 	10,577		 	9,807		 	8,757		 	6,366		 -27.3%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	4,806		 	5,930		 	7,912		 	8,194		 	6,220		 -24.1%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	996		 	1,616		 	2,179		 	2,266		 	1,270		 -44.0%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	926		 	820		 	1,165		 	810		 	492		 -39.3%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	4,940		 	5,798		 	4,861		 	3,638		 	2,620		 -28.0%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	4,250		 	5,161		 	3,954		 	3,066		 	2,158		 -29.6%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	109		 	157		 	236		 	160		 	121		 -24.4%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	153		 	139		 	190		 	147		 	117		 -20.4%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	119		 	104		 	362		 	135		 	91		 -32.6%

	 	 ล�าปาง	(Lumpang)	 	103		 	130		 	43		 	60		 	59		 -1.7%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	13		 	15		 	18		 	16		 	33		 106.3%

	 	 ตาก	(Tak)	 	125		 	41		 	34		 	19		 	18		 -5.3%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	58		 	7		 	16		 	13		 	9		 -30.8%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	7		 	20		 	6		 	17		 	7		 -58.8%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	3		 	24		 	2		 	5		 	7		 40.0%
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Remarks: 
1)  Only Deeds and NS3A.  
2)  Only the registration of sales. Not include sales on consignment and mortgage.  
3)  Data of Bangkok and vicinities are 100% estimated by Real Estate Information Center. 
4)  Data of the provinces are preliminary data.  
5)  YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year. 
Source: Department of Land.  
Compiled By: Real Estate Information Center.  
   
 

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อ�ศัยประเภทอ�ค�รชุด ทั่วประเทศ แสดงจำ�นวนหน่วย ร�ยปี (ต่อ)     
Condominiums Transferred by units, Nationwide, By Year      
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	138		 	270		 	547		 	944		 	496		 -47.5%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	71		 	181		 	478		 	883		 	452		 -48.8%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	-		 	1		 	9		 	24		 	23		 -4.2%	

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	66		 	88		 	60		 	37		 	21		 -43.2%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	14,885		 	15,859		 	14,068		 	11,431	 	10,294		 -9.9%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri	)	 	12,922		 	13,975		 	12,725		 	9,994		 	9,000		 -9.9%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	1,113		 	1,397		 	723		 	819		 	981		 19.8%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	666		 	280		 	541		 	536		 	235		 -56.2%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	47		 	79		 	62		 	17		 	51		 200.0%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	136		 	128		 	17		 	61		 	26		 -57.4%

	 	 ตราด	(Trat)	 	1		 	-		 	-		 	4		 	1		 -75.0%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	1,697		 	2,654		 	1,837		 	2,297		 	2,081		 -9.4%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	629		 	782		 	961		 	1,166		 	1,216		 4.3%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	504		 	1,149		 	501		 	306		 	469		 53.3%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	232		 	78		 	32		 	504		 	148		 -70.6%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	246		 	329		 	176		 	201		 	114		 -43.3%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	38		 	178		 	72		 	78		 	92		 17.9%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	16		 	115		 	74		 	27		 	36		 33.3%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	10		 	8		 	7		 	7		 	3		 -57.1%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	14		 	8		 	8		 	3		 	2		 -33.3%

	 	 เลย	(Loei)	 	1		 	6		 	-		 	2		 	1		 -50.0%

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	4		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	3		 	1		 	6		 	3		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	2,155		 	1,598		 	1,854		 	1,909		 	1,541		 -19.3%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	713		 	441		 	979		 	1,286		 	947		 -26.4%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	1,270		 	976		 	657		 	403		 	487		 20.8%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	85		 	117		 	154		 	53		 	51		 -3.8%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	42		 	29		 	33		 	33		 	34		 3.0%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	36		 	25		 	26		 	122		 	18		 -85.2%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	9		 	10		 	5		 	12		 	4		 -66.7%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	4,078		 	4,267		 	4,208		 	3,432		 	2,688		 -21.7%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	2,876		 	3,008		 	2,780		 	2,256		 	1,779		 -21.1%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	778		 	863		 	1,044		 	794		 	674		 -15.1%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	255		 	204		 	211		 	80		 	84		 5.0%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	103		 	81		 	78		 	79		 	77		 -2.5%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	61		 	51		 	82		 	90		 	31		 -65.6%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	5		 	60		 	13		 	6		 	21		 250.0%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	-		 	-		 	-		 	52		 	17		 -67.3%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	-		 	-		 	-		 	75		 	5		 -93.3%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	108,119		 	133,680		 	129,441		 	122,446		 	89,846		 -26.6%

หมายเหตุ:      
1) เฉพาะเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก      
2)  เฉพาะการจดทะเบียนประเภทขาย ไม่รวมขายฝากและจำานอง      
3)  ข้อมูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นข้อมูลประมาณการให้ครบ 100% โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์     
4)  ข้อมูลภูมิภาค เป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้รับจากกรมที่ดิน      
5)  YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน      
ที่มา: กรมที่ดิน      
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      
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(Unit	:	Million	Baht)(หน่วย	:	ล้านบาท)

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อ�ศัยประเภทอ�ค�รชุด ทั่วประเทศ แสดงมูลค่� (ล้�นบ�ท) ร�ยปี    
Value of Condominiums Transfers, Nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	200,283		 	288,708		 	269,974		 	260,628		 	210,327		 -19.3%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	172,859		 	254,285		 	233,200		 	227,471		 	180,341		 -20.7%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	11,530		 	16,189		 	14,301		 	12,455		 	10,473		 -15.9%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	10,574		 	11,176		 	13,798		 	10,182		 	9,778		 -4.0%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	3,454		 	4,749		 	6,346		 	8,285		 	8,366		 1.0%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	1,143		 	1,734		 	1,803		 	1,862		 	1,126		 -39.5%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	722		 	576		 	524		 	373		 	243		 -34.8%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	8,492		 	10,984		 	7,350		 	5,729		 	4,246		 -25.9%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	7,583		 	10,110		 	5,833		 	4,938		 	3,644		 -26.2%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	209		 	189		 	300		 	201		 	157		 -21.7%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	148		 	211		 	318		 	193		 	144		 -25.2%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	184		 	134		 	659		 	167		 	126		 -24.6%

	 	 ล�าปาง	(Lumpang)	 	94		 	186		 	55		 	75		 	73		 -2.7%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	12		 	20		 	26		 	21		 	38		 80.7%

	 	 ตาก	(Tak)	 	209		 	79		 	72		 	29		 	29		 -0.02%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	41		 	7		 	78		 	78		 	16		 -80.3%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	4		 	24		 	1		 	7		 	12		 67.9%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	9		 	24		 	7		 	20		 	9		 -55.3%

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	62		 	265		 	739		 	1,145		 	669		 -41.6%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	31		 	213		 	698		 	1,088		 	622		 -42.8%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	-		 	0		 	13		 	39		 	35		 -10.1%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	31		 	51		 	28		 	18		 	12		 -33.0%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	0.1		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	30,638		 	33,760		 	30,745		 	25,075		 	22,058	 -12.0%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri	)	 	28,233		 	31,129		 	29,093		 	23,164		 	19,968		 -13.8%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	1,716		 	2,112		 	969		 	1,362		 	1,737		 27.5%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	444		 	181		 	525		 	397		 	213		 -46.4%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	75		 	186		 	138		 	46		 	91		 98.7%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	165		 	153		 	20		 	71		 	35		 -50.5%

	 	 ตราด	(Trat)	 	6		 	-		 	-		 	36		 	15		 -59.5%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	3,227		 	5,685		 	4,572		 	5,185		 	4,522		 -12.8%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	1,544		 	2,637		 	3,116		 	3,184		 	3,112		 -2.3%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	892		 	2,083		 	906		 	551		 	814		 47.6%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	325		 	108		 	44		 	929		 	244		 -73.7%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	386		 	512		 	292		 	375		 	193		 -48.6%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	29		 	150		 	54		 	76		 	86		 13.5%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	19		 	167		 	138		 	50		 	61		 22.5%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	15		 	8		 	11		 	8		 	4		 -51.8%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	12		 	10		 	9		 	8		 	4		 -57.7%

	 	 เลย	(Loei)	 	1		 	9		 	-		 	2		 	1		 -45.7%

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	3		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	2		 	1		 	3		 	2		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	6,720		 	4,270		 	4,905		 	6,375		 	5,945		 -6.7%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	2,455		 	1,550		 	3,055		 	5,168		 	4,341		 -16.0%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	4,121		 	2,604		 	1,717		 	1,059		 	1,511		 42.6%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	51		 	39		 	48		 	45	 	52		 17.1%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	42		 	47		 	61		 	22		 	21		 -2.1%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	42		 	19		 	19		 	66		 	14		 -78.6%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	8		 	10		 	6		 	15		 	5		 -68.9%
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(Unit:	Million	Baht)(หน่วย:	ล้านบาท)

ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อ�ศัยประเภทอ�ค�รชุด ทั่วประเทศ แสดงมูลค่� (ล้�นบ�ท) ร�ยปี (ต่อ)   
Value of Condominiums Transfers, Nationwide, By Year

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	9,185		 	8,443		 	8,540		 	7,562		 	6,820	 -9.8%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	7,192		 	6,757		 	6,510		 	5,689		 	5,033		 -11.5%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	1,069		 	858		 	1,358		 	1,176		 	1,129		 -4.0%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	216		 	157		 	197		 	217		 	309		 42.4%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	560		 	419		 	348		 	219		 	176		 -19.4%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	142		 	155		 	107		 	110		 	119		 7.6%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	7		 	98		 	20		 	8		 	29		 245.9%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	-		 	-		 	-		 	63		 	20		 -68.2%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	-		 	-		 	-		 	79		 	6		 -93.0%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	258,608		 	352,114		 	326,824		 	311,700		 	254,587	 -18.3%

หมายเหตุ: 
1) เฉพาะเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก 
2) เฉพาะการจดทะเบียนประเภทขาย ไม่รวมขายฝากและจำานอง 
3)  ข้อมูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นข้อมูลประมาณการให้ครบ 100% โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
4)  ข้อมูลภูมิภาค เป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้รับจากกรมที่ดิน 
5)  YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน 
ที่มา: กรมที่ดิน 
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

Remarks:
1)  Only Deeds and NS3A.
2)  Only the registration of sales. Not include sales on consignment and mortgage.
3) Data of Bangkok and vicinities are 100% estimated by Real Estate Information Center.
4)  Data of the provinces are preliminary data.
5)  YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year.
Source: Department of Land.
Compiled By: Real Estate Information Center.

สินเชื่อที่อยู่อ�ศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่� (ล้�นบ�ท) ร�ยปี    
New Mortgage Loans to Individuals, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Year    

 พ.ศ./Year  มูลค่า (ล้านบาท)/Value in Million Baht YoY  
	 2560/2017	 633,990	 8.2%	 	

	 2561/2018	 702,900	 10.9%	 	

	 2562/2019	 640,259	 -8.9%	 	

	 2563/2020	 612,084	 -4.4%	 	

	 2564/2021	 612,074	 -0.002%	 	
 
หมายเหตุ:     
1) ข้อมูลรวบรวมจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 ธนาคารออมสิน บริษัทประกันชีวิตทุกแห่ง การเคหะแห่งชาติ    
2) เป็นสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้ารายย่อยเพื่อซื้อ/สร้างที่อยู่อาศัย    
3) YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน    
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน บริษัทประกันชีวิต การเคหะแห่งชาติ    
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์    
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์    

Remarks:
1) Data collected from commercial banks, finance companies, credit fonciers, GHB, GSB,  
 life insurance companies, and National Housing Authority.   
2) These are loans given to individuals for purchase and construction of housing units. 
3)  YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year. 
Sources: Bank of Thailand, Government Housing Bank, Government Savings Bank, National 
Housing Authority, Islamic Bank of Thailand, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. 
Compiled By: Real Estate Information Center.  
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อที่อยู่อ�ศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่� (ล้�นบ�ท) ร�ยปี
New Mortgage Loans to Individuals, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Year
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สินเชื่อที่อยู่อ�ศัยบุคคลทั่วไปคงค้�ง ทั่วประเทศ แสดงมูลค่� (ล้�นบ�ท) ร�ยปี    
Outstanding Mortgage Loans to Individuals, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Year    

 พ.ศ./Year  มูลค่า (ล้านบาท)/Value in Million Baht YoY  
	 2560/2017	 3,525,103	 6.2%	 	

	 2561/2018	 3,795,009	 7.7%	 	

	 2562/2019	 4,010,235	 5.7%	 	

	 2563/2020	 4,254,730	 6.1%	 	

	 2564/2021	 4,501,460	 5.8%	 	
 
หมายเหตุ:     
1) ข้อมูลรวบรวมจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 ธนาคารออมสิน บริษัทประกันชีวิตทุกแห่ง การเคหะแห่งชาติ
2) เป็นสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้ารายย่อยเพื่อซื้อ/สร้างที่อยู่อาศัย
3) YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน    
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน บริษัทประกันชีวิต การเคหะแห่งชาติ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์    
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อที่อยู่อ�ศัยบุคคลทั่วไปคงค้�ง ทั่วประเทศ แสดงมูลค่� (ล้�นบ�ท) ร�ยปี
Outstanding Mortgage Loans to Individuals, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Year

สินเชื่อผู้ประกอบก�รที่อยู่อ�ศัยปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ แยกต�มประเภทที่อยู่อ�ศัย แสดงมูลค่� (ล้�นบ�ท) ร�ยปี   
New Loans to Housing Developers Categorized by Types of Residentail Unit, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Year 

 พ.ศ./Year จัดสรรที่ดินเปล่า การจัดสรรที่ดิน การจัดหาและจัดสร้าง การจัดหาและจัดสร้างอาคารชุด รวม
  Development of Land และบ้านอยู่อาศัย อาคารพาณิชย์และตึกแถว เพื่ออยู่อาศัยและอพาร์ทเม้นท์ Total
   Development Provision and Construction Provision and Construction
   of Land & Housing of Commercial Buildings of Condominiums &
    & Shophouse Building Apartments

  มูลค่า (ล้านบาท) YoY มูลค่า (ล้านบาท) YoY มูลค่า (ล้านบาท) YoY มูลค่า (ล้านบาท) YoY มูลค่า (ล้านบาท) YoY
  Value in   Value in  Value in  Value in  Value in
  Million Baht  Million Baht  Million Baht  Million Baht  Million Baht

	 2560/2017	 622	 -35.7%	 37,046	 21.7%	 3,032	 -66.2%	 42,449	 47.1%	 83,149	 20.1%	

	 2561/2018	 2,187	 251.6%	 52,457	 41.6%	 1,107	 -63.5%	 44,188	 4.1%	 99,939	 20.2%	

	 2562/2019	 927	 -57.6%	 30,627	 -41.6%	 559	 -49.5%	 27,116	 -38.6%	 59,229	 -40.7%	

	 2563/2020	 272	 -70.7%	 35,380	 15.5%	 1,208	 116.2%	 17,918	 -33.9%	 54,777	 -7.5%	

	 2564/2021	 457	 68.3%	 37,810	 6.9%	 2,544	 110.6%	 18,634	 4.0%	 59,445	 8.5%	

หมายเหตุ: 
1) รวบรวมข้อมูลจาก ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง, บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แต่ไม่รวม ธอส. 
 และสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆ 
2) YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

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

Remarks: 
1) Data collected from commercial banks, finance companies, credit fonciers, GHB, GSB, 
 life insurance companies, and National Housing Authority.   
2) These are loans given to individuals for purchase and construction of housing units. 
3)  YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year. 
Sources: Bank of Thailand, Government Housing Bank, Government Savings Bank, National 
Housing Authority Islamic Bank of Thailand, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. 
Compiled By: Real Estate Information Center.
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อผู้ประกอบก�รที่อยู่อ�ศัยปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ แยกต�มประเภทที่อยู่อ�ศัย แสดงมูลค่� (ล้�นบ�ท) ร�ยปี 
New Loans to Housing Developers Categorized by Types of Residentail Unit, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Year

สินเชื่อผู้ประกอบก�รที่อยู่อ�ศัยคงค้�ง ทั่วประเทศ แยกต�มประเภทที่อยู่อ�ศัย แสดงมูลค่� (ล้�นบ�ท) ร�ยปี
Outstanding Loans to Housing Developers Categorized by Types of Residentail Unit, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Year

		 จัดสรรที่ดินเปล่า	
	 	 (Development	of	Land)

		 จัดสรรบ้านพร้อมที่ดิน	
	 	 (Developments	of	Land	and	Housing)

		 สร้างอาคารพาณิชย์	
	 	 (Construction	of	Commercial	Buildings)

		 สร้างคอนโดมิเนียม/อพาร์ทเม้นท์	
	 	 (Construction	of	Condominiums	and	Apartments)

		 จัดสรรที่ดินเปล่า	
	 	 (Development	of	Land)

		 จัดสรรบ้านพร้อมที่ดิน	
	 	 (Developments	of	Land	and	Housing)

		 สร้างอาคารพาณิชย์	
	 	 (Construction	of	Commercial	Buildings)

		 สร้างคอนโดมิเนียม/อพาร์ทเม้นท์	
	 	 (Construction	of	Condominiums	and	Apartments)

สินเชื่อผู้ประกอบก�รที่อยู่อ�ศัยคงค้�ง ทั่วประเทศ แยกต�มประเภทที่อยู่อ�ศัย แสดงมูลค่� (ล้�นบ�ท) ร�ยปี
Outstanding Loans to Housing Developers Categorized by Types of Residentail Unit, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Year

 พ.ศ./Year จัดสรรที่ดินเปล่า จัดสรรบ้านพร้อมที่ดิน สร้างอาคารพาณิชย์ สร้างคอนโดมิเนียม/ รวม
  Development of Land Development  Construction of อพาร์ทเม้นท์ Total
   of Land & Housing Commercial Buildings Construction of 
     Condominiums
     and Apartments 

  มูลค่า (ล้านบาท) YoY มูลค่า (ล้านบาท) YoY มูลค่า (ล้านบาท) YoY มูลค่า (ล้านบาท) YoY มูลค่า (ล้านบาท) YoY
  Value in   Value in  Value in  Value in  Value in
  Million Baht  Million Baht  Million Baht  Million Baht  Million Baht

	 2560/2017	 5,005	 -5.7%	 134,807	 -4.3%	 14,717	 -17.0%	 149,775	 26.3%	 304,304	 7.7%		

	 2561/2018	 5,247	 4.8%	 158,284	 17.4%	 15,752	 7.0%	 172,921	 15.5%	 352,204	 15.7%	

	 2562/2019	 6,604	 25.9%	 177,756	 12.3%	 23,377	 48.4%	 178,260	 3.1%	 385,998	 9.6%		

	 2563/2020	 5,726	 -13.3%	 183,766	 3.4%	 22,328	 -4.5%	 173,903	 -2.4%	 385,723	 -0.1%	

	 2564/2021	 4,336	 -24.3%	 174,169	 -5.2%	 22,073	 -1.1%	 159,540	 -8.3%	 360,119	 -6.6%

หมายเหตุ:
1) รวบรวมข้อมูลจาก ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง, บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แต่ไม่รวม ธอส. 
 และสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆ 
2) YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน        
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย        
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks:
1) Data collected from commercial banks, finance companies and credit fonciers,   
 but excluding GHB and other SFIs.
2)  YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year.
Source: Bank of Thailand.
Compiled By: Real Estate Information Center.
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มูลค่�หุ้นกู้ออกใหม่จำ�แนกต�มภ�คธุรกิจ แสดงมูลค่� (ล้�นบ�ท) ร�ยป ี
Value (In Million Baht) of New Debentures, Categorized by Business Sectors, By Year

 พ.ศ./Year หุ้นกู้ที่ออก การก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สันทนาการและโรงแรม
  ภายในประเทศทั้งหมด  Construction Real Estate Business Recreation and Hotel
  All Debentures
  Issued Domestically

  มูลค่า (ล้านบาท) YoY มูลค่า (ล้านบาท) YoY มูลค่า (ล้านบาท) YoY มูลค่า (ล้านบาท) YoY
  Value in Million Baht  Value in Million Baht  Value in Million Baht  Value in Million Baht 

	 2560/2017	 1,611,114	 -6.4%	 96,092	 11.1%	 210,767	 -6.6%	 8,959	 -48.1%

	 2561/2018	 1,644,135	 2.0%	 60,619	 -36.9%	 237,955	 12.9%	 21,418	 139.1%

	 2562/2019	 1,780,816	 8.3%	 51,721	 -14.7%	 282,183	 18.6%	 38,301	 78.8%

	 2563/2020	 1,094,921	 -38.5%	 85,040	 64.4%	 176,260	 -37.5%	 1,482	 -96.1%

	 2564/2021	 1,609,288	 47.0%	 73,931	 -13.1%	 242,215	 37.4%	 13,956	 842.0%

หมายเหต:ุ 
YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Remarks:
YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year.
Source: Bank of Thailand.
Compiled By: Real Estate Information Center.

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

มูลค่�หุ้นกู้ออกใหม่จำ�แนกต�มภ�คธุรกิจ แสดงมูลค่� (ล้�นบ�ท) ร�ยป ี
Value (In Million Baht) of New Debentures, Categorized by Business Sectors, By Year

		 การก่อสร้าง	
	 	 (Construction)

		 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	
	 	 (Real	Estate	Business)

		 สันทนาการและโรงแรม
	 	 (Recreation	and	Hotel)
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รสำ�นักง�น แสดงจำ�นวนอ�ค�ร ร�ยปี       
Office Building Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year    
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	388		 	414		 	419		 	355		 	365		 2.8%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	155		 	171		 	174		 	114		 	118		 3.5%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	86		 	75		 	78		 	86		 	111		 29.1%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	75		 	64		 	54		 	71		 	62		 -12.7%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	41		 	47		 	35		 	54		 	41		 -24.1%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	16		 	35		 	55		 	18		 	26		 44.4%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	15		 	22		 	23		 	12		 	7		 -41.7%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	47		 	37		 	22		 	42		 	21		 -50.0%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	30		 	18		 	9		 	25		 	8		 -68.0%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	-		 	-		 	-		 	2		 	4		 100.0%

	 	 น่าน	(Nan)	 	2		 	-		 	-		 	-		 	2		 n.a.

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

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	7		 	3		 	4		 	1		 	1		 0.0%

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

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

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	2		 	-		 	1		 	4		 	1		 -75.0%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	2		 	6		 	2		 	3		 	1		 -66.7%
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รสำ�นักง�น แสดงจำ�นวนอ�ค�ร ร�ยปี (ต่อ)      
Office Building Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year    
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	1		 	1		 	-		 	-		 	-		 n.a.

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

	 	 ตาก	(Tak)	 	-		 	3		 	1		 	3		 	-		 n.a.

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	-		 	-		 	1		 	-		 	-		 n.a.

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	-		 	-		 	-		 	1		 	-		 n.a.

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	-		 	2		 	1		 	1		 	-		 n.a.

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	-		 	1		 	1		 	2		 	-		 n.a.

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	2		 	2		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	15		 	16		 	12		 	16		 	17		 6.3%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	7		 	11		 	10		 	14		 	10		 -28.6%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	8		 	5		 	-		 	2		 	4		 100.0%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	2		 n.a.

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	1		 n.a.

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	-		 	-		 	2		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	73		 	55		 	71		 	88		 	54		 -38.6%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	45		 	36		 	53		 	65		 	24		 -63.1%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	11		 	5		 	8		 	8		 	12		 50.0%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	10		 	14		 	6		 	10		 	8		 -20.0%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	-		 	-		 	-		 	1		 	5		 400.0%

	 	 ตราด	(Trat)	 	1		 	-		 	-		 	1		 	4		 300.0%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	2		 	-		 	1		 	-		 	1		 n.a.

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	4		 	-		 	3		 	2		 	-		 n.a.

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

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	25		 	31		 	25		 	27		 	24		 -11.1%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	10		 	17		 	14		 	14		 	8		 -42.9%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	-		 	2		 	1		 	2		 	7		 250.0%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	-		 	-		 	1		 	1		 	2		 100.0%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	2		 n.a.

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	4		 	3		 	-		 	3		 	2		 -33.3%

	 	 เลย	(Loei)	 	-		 	-		 	-		 	3		 	1		 -66.7%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	1		 	2		 	3		 	1		 	1		 0.0%

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

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	1		 	1		 	1		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	1		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

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

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	3		 	-		 	1		 	-		 	-		 n.a.

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	1		 	1		 	-		 	2		 	-		 n.a.

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	1		 	2		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	-		 	3		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	-		 	-		 	3		 	-		 	-		 n.a.

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	2		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

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

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	16		 	10		 	13		 	17		 	9		 -47.1%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	1		 	-		 	1		 	1		 	3		 200.0%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	4		 	6		 	1		 	1		 	2		 100.0%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	7		 	2		 	6		 	5		 	2		 -60.0%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	3		 	1		 	2		 	3		 	2		 -33.3%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	1		 	1		 	3		 	2		 	-		 n.a.

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	-		 	-		 	-		 	5		 	-		 n.a.
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รสำ�นักง�น แสดงพื้นที่ก่อสร้�ง (ต�ร�งเมตร) ร�ยปี 
Office Building Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	1,393,223		 	1,396,435		 	2,677,062		 	825,440		 	1,051,320		 27.4%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	840,612		 	1,024,520		 	2,365,326		 	555,667		 	724,322		 30.4%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	272,709		 	81,644		 	58,955		 	70,684		 	106,530		 50.7%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	149,515		 	95,622		 	97,155		 	89,135		 	104,321		 17.0%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	100,506		 	113,192		 	62,291		 	68,788		 	71,976		 4.6%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	17,885		 	51,666		 	65,196		 	28,440		 	37,137		 30.6%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	11,996		 	29,791		 	28,139		 	12,726		 	7,034		 -44.7%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	43,300		 	41,526		 	45,756		 	55,727		 	21,440		 -61.5%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	24,892		 	17,832		 	10,380		 	17,691		 	8,710		 -50.8%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	-		 	-		 	2,280		 	-		 	2,490		 n.a.

	 	 น่าน	(Nan)	 	3,249		 	-		 	-		 	-		 	2,446		 n.a.

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	-		 	-		 	-		 	2,208		 	1,831		 -17.1%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	6,309		 	11,683		 	1,233		 	3,005		 	1,800		 -40.1%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	1,805		 	3,993		 	18,321		 	4,717		 	1,440		 -69.5%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	1,193		 n.a.

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	2,585		 	-		 	2,911		 	6,187		 	990		 -84.0%

	 	 แพร	่(Phrae)	 	1,286		 	-		 	1,507		 	-		 	540		 n.a.

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	1,205		 	1,205		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	-		 	733		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ตาก	(Tak)	 	-		 	2,424		 	1,157		 	9,533		 	-		 n.a.

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	-		 	-		 	4,060		 	-		 	-		 n.a.

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	-		 	-		 	-		 	1,384		 	-		 n.a.

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	-		 	2,263		 	3,332		 	3,905		 	-		 n.a.

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	-		 	810		 	575		 	7,097		 	-		 n.a.

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	1,969		 	583		 	-		 	-		 	-		 n.a.

ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รสำ�นักง�น แสดงจำ�นวนอ�ค�ร ร�ยปี (ต่อ)      
Office Building Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year    
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	46		 	36		 	23		 	26		 	43		 65.4%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	21		 	14		 	8		 	7		 	16		 128.6%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	15		 	11		 	4		 	7		 	10		 42.9%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	-		 	-		 	1		 	-		 	7		 n.a.

	 	 สตูล	(Satun)	 	-		 	-		 	1		 	2		 	3		 50.0%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	-		 	-		 	-		 	1		 	2		 100.0%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	-		 	1		 	-		 	1		 	2		 100.0%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	1		 	4		 	5		 	3		 	1		 -66.7%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	2		 	3		 	-		 	-		 	1		 n.a.

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	4		 	1		 	-		 	1		 	1		 0.0%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	-		 	-		 	-		 	3		 	-		 n.a.

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	3		 	2		 	4		 	1		 	-		 n.a.

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	610		 	599		 	585		 	571		 	533		 -6.7%

หมายเหตุ:       
1) การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำานักงาน หมายถึง การออกใบอนุญาตสำาหรับอาคารที่ก่อสร้างขึ้น
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารสำานักงาน
2) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล      
3) YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน      
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม.      
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks:  
1) Office building construction permit means permission for construction building to be used 
 as office building.
2)  Showing only the Provinces which data is available.
3)  YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year. 
Source: 1) National Statistics Office 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan
Administration.
Compiled by: Real Estate Information Center.
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รสำ�นักง�น แสดงพื้นที่ก่อสร้�ง (ต�ร�งเมตร) ร�ยปี (ต่อ)
Office Building Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	21,891		 	23,154		 	168,837		 	44,407		 	8,893		 -80.0%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	14,514		 	7,371		 	-		 	1,821		 	3,808		 109.1%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	7,377		 	15,783		 	10,437		 	42,586		 	2,206		 -94.8%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	2,146		 n.a.

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	733		 n.a.

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	-		 	-		 	158,400		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	137,194		 	113,842		 	112,291		 	103,914		 	56,467		 -45.7%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	68,699		 	83,553		 	85,615		 	61,059		 	27,597		 -54.8%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	24,985		 	10,796		 	10,130		 	8,382		 	12,804		 52.8%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	33,591		 	19,493		 	11,438		 	27,529		 	10,252		 -62.8%

	 	 ตราด	(Trat)	 	2,364		 	-		 	-		 	1,075		 	2,622		 143.9%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	-		 	-		 	-		 	2,306		 	2,520		 9.3%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	2,985		 	-		 	1,082		 	-		 	672		 n.a.

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	4,570		 	-		 	4,026		 	3,000		 	-		 n.a.

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	-		 	-		 	-		 	563		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	37,614		 	67,198		 	30,664		 	26,781		 	46,279		 72.8%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	15,342		 	19,466		 	13,720		 	7,720		 	24,210		 213.6%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	-		 	2,945		 	1,108		 	2,154		 	7,940		 268.6%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	4,565		 n.a.

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	4,212		 n.a.

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	-		 	-		 	1,980		 	520		 	1,760		 238.5%

	 	 เลย	(Loei)	 	-		 	-		 	-		 	5,246		 	1,620		 -69.1%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	4,973		 	33,094		 	-		 	2,771		 	1,444		 -47.9%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	936		 	2,039		 	8,428		 	4,885		 	527		 -89.2%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	552		 	2,592		 	504		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	728		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	1,972		 	-		 	1,320		 	-		 	-		 n.a.

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	1,973		 	-		 	720		 	-		 	-		 n.a.

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	1,892		 	1,500		 	-		 	2,575		 	-		 n.a.

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	1,689		 	1,232		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	-		 	4,330		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	-		 	-		 	2,884		 	-		 	-		 n.a.

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	7,557		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	-		 	-		 	-		 	910		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	20,722		 	9,061		 	16,994		 	26,230		 	11,950		 -54.4%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	3,046		 	515		 	5,397		 	5,794		 	6,408		 10.6%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	4,232		 	-		 	700		 	956		 	2,523		 163.9%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	8,468		 	1,315		 	4,189		 	12,778		 	1,634		 -87.2%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	3,307		 	4,178		 	2,650		 	2,937		 	1,385		 -52.8%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	1,669		 	3,053		 	4,058		 	2,275		 	-		 n.a.

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	-		 	-		 	-		 	1,490		 	-		 n.a.

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	67,494		 	48,117		 	37,406		 	30,649		 	104,947		 242.4%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	-		 	-		 	880		 	-		 	64,706		 n.a.

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	29,771		 	19,167		 	11,381		 	11,547		 	15,764		 36.5%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	23,423		 	13,673		 	3,780		 	7,725		 	13,156		 70.3%

	 	 สตูล	(Satun)	 	-		 	-		 	2,065		 	2,779		 	4,260		 53.3%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	-		 	-		 	-		 	1,344		 	2,005		 49.2%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	-		 	6,204		 	-		 	875		 	1,445		 65.1%
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รสำ�นักง�น แสดงพื้นที่ก่อสร้�ง (ต�ร�งเมตร) ร�ยปี (ต่อ)
Office Building Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	6,218		 	1,992		 	-		 	-		 	1,440		 n.a.

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	3,162		 	600		 	-		 	595		 	1,415		 137.8%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	1,200		 	3,183		 	13,362		 	3,017		 	756		 -74.9%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	-		 	-		 	-		 	1,930		 	-		 n.a.

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	3,720		 	3,298		 	5,938		 	837		 	-		 n.a.

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	1,721,438		 	1,699,333		 	3,089,010		 	1,113,148		 	1,301,295		 16.9%

หมายเหตุ:       
1) การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำานักงาน หมายถึง การออกใบอนุญาตสำาหรับอาคารที่ก่อสร้างขึ้น
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารสำานักงาน
2) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล
3) YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม.
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks:  
1) Office building construction permit means permission for construction building to be used 
 as office building.
2)  Showing only the Provinces which data is available.
3) YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year.
Source: 1) National Statistics Office 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan
Administration.
Compiled by: Real Estate Information Center.

ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อก�รพ�ณิชย์ แสดงจำ�นวนอ�ค�ร ร�ยปี 
Commercial Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year     
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	4,435		 	4,601		 	4,552		 	5,099		 	4,529		 -11.2%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	1,736		 	1,869		 	1,788		 	2,175		 	1,701		 -21.8%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	540		 	828		 	737		 	787		 	842		 7.0%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	990		 	820		 	712		 	630		 	733		 16.3%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	367		 	331		 	339		 	430		 	483		 12.3%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	497		 	466		 	561		 	651		 	478		 -26.6%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	305		 	287		 	415		 	426		 	292		 -31.5%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	1,478		 	1,249		 	1,145		 	1,318		 	1,213		 -8.0%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	567		 	511		 	392		 	419		 	399		 -4.8%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	68		 	62		 	83		 	117		 	92		 -21.4%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	85		 	65		 	76		 	90		 	91		 1.1%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	71		 	42		 	34		 	66		 	90		 36.4%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	110		 	85		 	112		 	122		 	82		 -32.8%

	 	 น่าน	(Nan)	 	96		 	96		 	70		 	65		 	71		 9.2%

	 	 ตาก	(Tak)	 	48		 	39		 	48		 	110		 	65		 -40.9%

	 	 แพร	่(Phrae)	 	72		 	55		 	24		 	30		 	55		 83.3%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	20		 	35		 	33		 	43		 	43		 0.0%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	62		 	54		 	62		 	37		 	40		 8.1%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	113		 	49		 	109		 	57		 	38		 -33.3%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	49		 	21		 	21		 	41		 	36		 -12.2%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	33		 	56		 	5		 	29		 	34		 17.2%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	11		 	23		 	23		 	31		 	29		 -6.5%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	44		 	32		 	21		 	31		 	23		 -25.8%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	28		 	14		 	23		 	22		 	14		 -36.4%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	1		 	10		 	9		 	8		 	11		 37.5%

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	268		 	308		 	295		 	457		 	480		 5.0%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	130		 	149		 	141		 	201		 	230		 14.4%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	78		 	67		 	44		 	134		 	146		 9.0%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	20		 	43		 	68		 	56		 	49		 -12.5%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	29		 	31		 	30		 	53		 	30		 -43.4%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	9		 	18		 	10		 	11		 	17		 54.5%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	2		 	-		 	2		 	2		 	8		 300.0%
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อก�รพ�ณิชย์ แสดงจำ�นวนอ�ค�ร ร�ยปี (ต่อ)
Commercial Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	2,032		 	1,832		 	2,174		 	1,790		 	1,644		 -8.2%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	1,257		 	1,245		 	1,510		 	1,180		 	1,041		 -11.8%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	329		 	303		 	289		 	218		 	207		 -5.0%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	117		 	77		 	185		 	193		 	170		 -11.9%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	145		 	101		 	94		 	97		 	128		 32.0%

	 	 ตราด	(Trat)	 	44		 	42		 	60		 	46		 	41		 -10.9%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	124		 	43		 	21		 	21		 	34		 61.9%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	11		 	14		 	11		 	17		 	16		 -5.9%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	5		 	7		 	4		 	18		 	7		 -61.1%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	1,468		 	1,337		 	1,029		 	1,132		 	1,120		 -1.1%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	470		 	316		 	343		 	338		 	281		 -16.9%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	95		 	89		 	73		 	83		 	115		 38.6%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	144		 	103		 	67		 	76		 	91		 19.7%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	89		 	116		 	55		 	79		 	85		 7.6%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	27		 	76		 	59		 	60		 	83		 38.3%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	63		 	91		 	38		 	51		 	72		 41.2%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	95		 	51		 	73		 	52		 	61		 17.3%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	118		 	78		 	112		 	96		 	58		 -39.6%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	75		 	81		 	48		 	37		 	40		 8.1%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	28		 	50		 	7		 	47		 	38		 -19.1%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	20		 	30		 	16		 	32		 	26		 -18.8%

	 	 เลย	(Loei)	 	67		 	35		 	17		 	7		 	25		 257.1%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	57		 	62		 	26		 	40		 	25		 -37.5%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	10		 	15		 	13		 	10		 	22		 120.0%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	-		 	53		 	11		 	21		 	20		 -4.8%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 	15		 	8		 	9		 	9		 	18		 100.0%

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	31		 	35		 	23		 	15		 	17		 13.3%

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 	11		 	13		 	6		 	25		 	16		 -36.0%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	26		 	20		 	7		 	32		 	14		 -56.3%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	27		 	15		 	26		 	22		 	13		 -40.9%

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	605		 	850		 	796		 	849		 	869		 2.4%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	314		 	407		 	351		 	341		 	404		 18.5%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	22		 	105		 	71		 	123		 	136		 10.6%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	170		 	160		 	156		 	177		 	126		 -28.8%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	48		 	116		 	118		 	92		 	106		 15.2%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	24		 	30		 	51		 	52		 	53		 1.9%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	27		 	32		 	49		 	64		 	44		 -31.3%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	1,076		 	1,365		 	1,404		 	1,445		 	1,238		 -14.3%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	329		 	541		 	346		 	319		 	253		 -20.7%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	289		 	182		 	302		 	215		 	236		 9.8%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	172		 	167		 	186		 	244		 	163		 -33.2%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	63		 	100		 	242		 	207		 	127		 -38.6%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	33		 	112		 	51		 	141		 	120		 -14.9%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	69		 	118		 	130		 	121		 	92		 -24.0%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	5		 	12		 	16		 	16		 	61		 281.3%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	24		 	31		 	23		 	29		 	60		 106.9%

	 	 สตูล	(Satun)	 	11		 	23		 	19		 	29		 	36		 24.1%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	23		 	28		 	17		 	37		 	33		 -10.8%
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อก�รพ�ณิชย์ แสดงจำ�นวนอ�ค�ร ร�ยปี (ต่อ)
Commercial Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	22		 	15		 	21		 	17		 	25		 47.1%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	24		 	24		 	18		 	54		 	25		 -53.7%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	10		 	12		 	27		 	15		 	7		 -53.3%

	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 	2		 	-		 	6		 	1		 	-		 n.a.

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	11,362		 	11,542		 	11,395		 	12,090		 	11,093	 -8.2%

หมายเหตุ:      
1) อาคารเพื่อการพาณิชย์ หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจ เช่น ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้า
 รวมทั้งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การรับจำานำา การประกันภัย กิจการเกี่ยวกับการเงินและ การธนาคาร
 รวมทั้งอาคารที่ใช้สำาหรับการค้าเป็นหลักทั้งการค้าส่งและค้าปลีก เช่น ร้านค้า คลังสินค้า สำานักงานธนาคาร
 บริษัทประกันภัย รวมถึงอาคารจอดรถที่ก่อสร้างรวมอยู่กับอาคารพาณิชย์ เช่น ห้างสรรพสินค้า
 อาคารเพื่อการพาณิชย์จะอยู่อาศัยด้วยหรือไม่ก็ได้
2) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล      
3) YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน      
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม.      
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks: 
1) Commercial buildings are buildings used for conducting business activities: for example, 
 purchasing, selling and exchanging of goods, as well as real estate sale and purchase, 
 pawning, insuring, financing and banking activities, It also means a building that is used 
 mainly for trade, both retail and wholesale, such as shops, warehouses, bank offices, 
 insurance offices. It also refers to a parking building that is built together with the
 commercial building, such as a department stor.  Commercial building can have residential 
 use as an additional use.
2) Showing only the Provinces which data is available.
3) YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year. 
Source: 1) National Statistics Office 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan
Administration.  
Compiled by: Real Estate Information Center.

ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อก�รพ�ณิชย์ แสดงพื้นที่ก่อสร้�ง (ต�ร�งเมตร) ร�ยปี      
Commercial Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year   
     

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	3,415,016		 	3,763,989		 	3,631,141		 	2,592,688		 	4,136,764		 59.6%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	1,907,722		 	2,335,940		 	2,079,683		 	1,039,451		 	2,631,647		 153.2%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	313,211		 	366,293		 	364,563		 	365,658		 	411,928		 12.7%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	312,390		 	319,628		 	286,985		 	383,962		 	374,327		 -2.5%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	160,905		 	154,986		 	177,820		 	262,197		 	298,581		 13.9%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	356,103		 	402,005		 	464,016		 	404,379		 	248,469		 -38.6%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	364,685		 	185,137		 	258,074		 	137,041		 	171,812		 25.4%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	733,844		 	494,121		 	478,752		 	522,562		 	494,342		 -5.4%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	38,982		 	25,419		 	57,723		 	72,738		 	114,863		 57.9%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	313,773		 	162,800		 	105,256		 	110,454		 	109,095		 -1.2%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	21,213		 	21,288		 	14,246		 	16,192		 	38,907		 140.3%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	29,952		 	22,483		 	23,149		 	24,271		 	33,689		 38.8%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	34,203		 	29,189		 	31,719		 	77,460		 	33,267		 -57.1%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	45,053		 	55,471		 	40,355		 	72,911		 	24,736		 -66.1%

	 	 น่าน	(Nan)	 	29,544		 	38,745		 	28,311		 	21,849		 	23,569		 7.9%

	 	 ตาก	(Tak)	 	13,585		 	9,593		 	12,264		 	18,325		 	17,493		 -4.5%

	 	 แพร	่(Phrae)	 	28,920		 	15,034		 	12,729		 	7,318		 	17,173		 134.7%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	25,180		 	17,321		 	20,636		 	9,066		 	14,300		 57.7%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	17,429		 	20,112		 	640		 	8,498		 	14,130		 66.3%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	3,316		 	18,776		 	31,791		 	16,390		 	13,237		 -19.2%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	12,911		 	7,053		 	12,715		 	11,869		 	12,962		 9.2%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	41,047		 	26,723		 	78,767		 	29,782		 	11,172		 -62.5%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	66,258		 	20,137		 	2,768		 	15,236		 	10,698		 -29.8%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	100		 	1,008		 	2,584		 	2,138		 	2,711		 26.8%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	12,378		 	2,969		 	3,099		 	8,065		 	2,340		 -71.0%

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	436,702		 	193,591		 	213,460		 	284,502		 	233,713		 -17.9%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	391,046		 	89,320		 	71,747		 	207,583		 	98,994		 -52.3%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	27,728		 	13,070		 	13,394		 	38,853		 	58,337		 50.1%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	5,869		 	78,379		 	103,161		 	15,701		 	49,161		 213.1%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	9,865		 	10,518		 	21,827		 	15,680		 	20,935		 33.5%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	1,219		 	2,304		 	2,487		 	3,899		 	3,886		 -0.3%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	975		 	-		 	844		 	2,786		 	2,400		 -13.9%



105

ANNUAL REPO
RT 2021 • REAL ESTATE INFO

RM
ATIO

N CENTER

ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อก�รพ�ณิชย์ แสดงพื้นที่ก่อสร้�ง (ต�ร�งเมตร) ร�ยปี  (ต่อ)    
Commercial Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	1,171,374		 	931,823		 	1,150,840		 	713,298		 	950,267		 33.2%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	539,880		 	567,719		 	819,813		 	375,203		 	589,607		 57.1%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	123,705		 	124,560		 	95,233		 	99,685		 	132,447		 32.9%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	206,416		 	82,684		 	56,620		 	52,584		 	99,259		 88.8%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	59,963		 	47,841		 	130,896		 	117,809		 	82,616		 -29.9%

	 	 ตราด	(Trat)	 	18,630		 	16,987		 	20,467		 	30,600		 	21,294		 -30.4%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	205,553		 	53,430		 	10,891		 	17,569		 	15,764		 -10.3%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	14,557		 	17,081		 	15,991		 	11,590		 	7,775		 -32.9%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	2,670		 	21,521		 	929		 	8,258		 	1,505		 -81.8%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	896,096		 	767,065		 	464,374		 	525,353		 	610,155		 16.1%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	65,084		 	74,641		 	10,786		 	37,581		 	140,825		 274.7%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	351,456		 	199,956		 	188,944		 	128,999		 	110,203		 -14.6%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	38,820		 	22,765		 	28,182		 	22,344		 	61,790		 176.5%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	68,791		 	27,768		 	31,714		 	41,289		 	39,778		 -3.7%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	57,383		 	75,605		 	24,089		 	44,330		 	32,336		 -27.1%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	7,994		 	28,722		 	21,736		 	24,165		 	32,252		 33.5%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	10,245		 	14,897		 	6,533		 	19,635		 	29,541		 50.5%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	37,477		 	53,158		 	13,914		 	18,666		 	28,553		 53.0%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	85,935		 	72,697		 	44,135		 	44,307		 	17,686		 -60.1%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	7,445		 	7,077		 	2,637		 	11,587		 	15,173		 30.9%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 	6,708		 	4,435		 	7,091		 	6,155		 	14,498		 135.5%

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	45,238		 	14,099		 	8,628		 	5,310		 	12,887		 142.7%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	22,735		 	41,339		 	8,271		 	20,156		 	12,109		 -39.9%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	-		 	38,786		 	3,656		 	8,927		 	11,450		 28.3%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	34,168		 	52,722		 	30,402		 	23,856		 	10,090		 -57.7%

	 	 เลย	(Loei)	 	20,689		 	7,026		 	9,742		 	8,723		 	9,621		 10.3%

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 	8,782		 	3,253		 	3,378		 	14,021		 	8,754		 -37.6%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	11,025		 	12,991		 	7,841		 	37,173		 	8,531		 -77.1%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	8,831		 	8,960		 	8,990		 	4,122		 	8,143		 97.5%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	7,290		 	6,168		 	3,705		 	4,007		 	5,936		 48.1%

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	276,557		 	463,653		 	579,168		 	520,310		 	358,672		 -31.1%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	13,502		 	134,528		 	261,660		 	260,107		 	125,885		 -51.6%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	149,823		 	151,252		 	118,115		 	108,653		 	101,665		 -6.4%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	57,973		 	89,493		 	64,814		 	66,234		 	38,910		 -41.3%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	13,557		 	9,560		 	15,986		 	20,313		 	38,028		 87.2%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	39,017		 	63,056		 	91,685		 	40,016		 	35,439		 -11.4%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	2,685		 	15,764		 	26,908		 	24,987		 	18,745		 -25.0%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	538,772		 	641,592		 	780,920		 	633,204		 	644,169		 1.7%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	128,079		 	111,086		 	152,226		 	107,205		 	119,062		 11.1%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	11,987		 	24,426		 	85,760		 	75,576		 	108,702		 43.8%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	32,523		 	73,287		 	105,208		 	90,185		 	100,845		 11.8%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	175,550		 	244,130		 	190,962		 	154,257		 	77,551		 -49.7%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	9,246		 	7,555		 	6,333		 	10,951		 	73,826		 574.1%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	75,109		 	61,406		 	122,455		 	92,400		 	67,776		 -26.6%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	23,925		 	65,067		 	54,171		 	29,455		 	33,230		 12.8%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	8,445		 	4,746		 	5,022		 	10,815		 	16,427		 51.9%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	17,749		 	21,744		 	31,407		 	19,004		 	13,950		 -26.6%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	12,768		 	3,987		 	6,019		 	14,175		 	10,873		 -23.3%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	8,043		 	5,111		 	7,587		 	14,060		 	9,593		 -31.8%
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อก�รพ�ณิชย์ แสดงพื้นที่ก่อสร้�ง (ต�ร�งเมตร) ร�ยปี  (ต่อ)    
Commercial Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 สตูล	(Satun)	 	18,820		 	13,846		 	6,821		 	10,038		 	7,237		 -27.9%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	13,010		 	5,201		 	5,227		 	4,291		 	5,097		 18.8%

	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 	3,518		 	-		 	1,722		 	792		 	-		 n.a.

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	7,468,361		 	7,255,834		 	7,298,655		 	5,791,917		 	7,428,082		 28.2%

หมายเหตุ:       
1) อาคารเพื่อการพาณิชย์ หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจ เช่น ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้า
 รวมทั้งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การรับจำานำา การประกันภัย กิจการเกี่ยวกับการเงินและ การธนาคาร
 รวมทั้งอาคารที่ใช้สำาหรับการค้าเป็นหลักทั้งการค้าส่งและค้าปลีก เช่น ร้านค้า คลังสินค้า สำานักงานธนาคาร
 บริษัทประกันภัย รวมถึงอาคารจอดรถที่ก่อสร้างรวมอยู่กับอาคารพาณิชย์ เช่น ห้างสรรพสินค้า
 อาคารเพื่อการพาณิชย์จะอยู่อาศัยด้วยหรือไม่ก็ได้      
2)  แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล      
3)  YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน      
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม.      
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks:  
1) Commercial buildings are buildings used for conducting business activities: for example, 
 purchasing, selling and exchanging of goods,  as well as real estate sale and purchase, 
 pawning, insuring, 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) Showing only the Provinces which data is available.   
3) YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year.
Source: 1) National Statistics Office 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan 
Administration.
Compiled by: Real Estate Information Center.

ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อก�รอุตส�หกรรมและโรงง�น แสดงจำ�นวนอ�ค�ร ร�ยปี
Industrial and Factory Building Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	1,641		 	1,542		 	1,457		 	1,458		 	1,404		 -3.7%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	48		 	96		 	27		 	26		 	2		 -92.3%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	541		 	582		 	606		 	443		 	434		 -2.0%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	467		 	195		 	267		 	344		 	432		 25.6%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	193		 	282		 	226		 	345		 	205		 -40.6%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	240		 	238		 	202		 	197		 	196		 -0.5%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	152		 	149		 	129		 	103		 	135		 31.1%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	345		 	382		 	275		 	362		 	247		 -31.8%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	173		 	165		 	110		 	86		 	48		 -44.2%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	4		 	1		 	2		 	67		 	39		 -41.8%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	29		 	40		 	58		 	39		 	33		 -15.4%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	37		 	34		 	18		 	32		 	24		 -25.0%

	 	 น่าน	(Nan)	 	7		 	7		 	4		 	8		 	23		 187.5%

	 	 แพร	่(Phrae)	 	10		 	13		 	5		 	9		 	18		 100.0%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	44		 	33		 	17		 	23		 	12		 -47.8%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	-		 	8		 	20		 	19		 	10		 -47.4%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	4		 	5		 	5		 	7		 	10		 42.9%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	8		 	1		 	5		 	7		 	9		 28.6%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	5		 	30		 	7		 	4		 	5		 25.0%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	3		 	1		 	3		 	-		 	5		 n.a.

	 	 ตาก	(Tak)	 	3		 	1		 	1		 	9		 	4		 -55.6%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	1		 	29		 	13		 	42		 	4		 -90.5%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	9		 	7		 	5		 	8		 	2		 -75.0%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	7		 	-		 	2		 	-		 	1		 n.a.

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	1		 	7		 	-		 	2		 	-		 n.a.

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	177		 	210		 	124		 	228		 	187		 -18.0%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	63		 	53		 	40		 	142		 	81		 -43.0%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	108		 	136		 	75		 	64		 	57		 -10.9%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	4		 	10		 	6		 	11		 	19		 72.7%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	-		 	9		 	2		 	9		 	15		 66.7%
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อก�รอุตส�หกรรมและโรงง�น แสดงจำ�นวนอ�ค�ร ร�ยปี (ต่อ)
Industrial and Factory Building Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	2		 	2		 	-		 	2		 	12		 500.0%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	-		 	-		 	1		 	-		 	3		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	1,233		 	1,488		 	1,975		 	1,834		 	626		 -65.9%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	320		 	404		 	459		 	407		 	288		 -29.2%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	202		 	204		 	230		 	223		 	188		 -15.7%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	674		 	856		 	1,266		 	1,166		 	112		 -90.4%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	19		 	2		 	3		 	8		 	21		 162.5%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	7		 	9		 	1		 	14		 	8		 -42.9%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	3		 	7		 	3		 	7		 	5		 -28.6%

	 	 ตราด	(Trat)	 	8		 	5		 	7		 	7		 	3		 -57.1%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	-		 	1		 	6		 	2		 	1		 -50.0%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	239		 	223		 	179		 	229		 	165		 -27.9%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	151		 	128		 	110		 	116		 	53		 -54.3%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	4		 	11		 	6		 	18		 	18		 0.0%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	14		 	2		 	11		 	6		 	16		 166.7%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	21		 	12		 	11		 	10		 	13		 30.0%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	1		 	3		 	2		 	6		 	8		 33.3%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	5		 	6		 	3		 	5		 	8		 60.0%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	2		 	26		 	6		 	22		 	8		 -63.6%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	6		 	-		 	7		 	1		 	8		 700.0%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	2		 	3		 	-		 	3		 	7		 133.3%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	5		 	6		 	3		 	10		 	7		 -30.0%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 	-		 	-		 	1		 	-		 	3		 n.a.

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 	-		 	-		 	-		 	4		 	3		 -25.0%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	2		 	-		 	1		 	8		 	3		 -62.5%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	1		 	4		 	2		 	3		 	3		 0.0%

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	5		 	7		 	2		 	2		 	2		 0.0%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	-		 	1		 	-		 	4		 	2		 -50.0%

	 	 เลย	(Loei)	 	5		 	5		 	2		 	1		 	1		 0.0%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	8		 	1		 	4		 	1		 	1		 0.0%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	-		 	6		 	-		 	9		 	1		 -88.9%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	7		 	2		 	8		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	157		 	224		 	143		 	158		 	173		 9.5%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	96		 	103		 	85		 	116		 	86		 -25.9%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	35		 	18		 	14		 	15		 	41		 173.3%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	12		 	47		 	17		 	12		 	19		 58.3%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	6		 	27		 	11		 	10		 	19		 90.0%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	6		 	13		 	13		 	1		 	6		 500.0%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	2		 	16		 	3		 	4		 	2		 -50.0%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	177		 	161		 	107		 	131		 	165		 26.0%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	57		 	51		 	42		 	24		 	54		 125.0%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	34		 	22		 	12		 	38		 	32		 -15.8%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	3		 	8		 	7		 	15		 	23		 53.3%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	18		 	16		 	7		 	15		 	18		 20.0%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	24		 	16		 	9		 	4		 	9		 125.0%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	6		 	8		 	8		 	8		 	7		 -12.5%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	5		 	8		 	8		 	7		 	7		 0.0%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	18		 	9		 	4		 	9		 	6		 -33.3%
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อก�รอุตส�หกรรมและโรงง�น แสดงจำ�นวนอ�ค�ร ร�ยปี (ต่อ)
Industrial and Factory Building Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 ยะลา	(Yala)	 	2		 	1		 	-		 	1		 	3		 200.0%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	4		 	5		 	5		 	5		 	2		 -60.0%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	1		 	8		 	5		 	2		 	2		 0.0%

	 	 สตูล	(Satun)	 	5		 	4		 	-		 	1		 	2		 100.0%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	-		 	5		 	-		 	2		 	-		 n.a.

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	3,969		 	4,230		 	4,260		 	4,400		 	2,967		 -32.6%

หมายเหตุ:       
1) อาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ดำาเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต
 หรือประกอบสินค้าต่างๆ เช่น โรงงานผลิตรองเท้า ร้านตัดเสื้อผ้าโหล ร้านทำาขนม ร้านทำาประตูหน้าต่าง 
 โรงกลึง โรงงานประกอบรถยนต์ อู่ต่อเรือ โกดังสินค้า ห้องทำางานในโรงงาน เป็นต้น โดยจะใช้อยู่อาศัยด้วย
 หรือไม่ก็ได้      
2)  แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล      
3) YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน      
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม., การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย      
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks: 
1) induatrial and factory building is any building aimed to be used for manufacturing or 
 assembling products, such as shoes manufacturing plants, large pack clothes production 
 shops, bakeries, furniture factories, lathe shops, car assembly plans, shipyards, warehouses, 
 office area in a factory,  etc. Industrial and factory building can have residential use as 
 an additional use. 
2) Showing only the Provinces which data is available. 
3) YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year.
Source: 1) The National Statistics Office 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan 
Administration 3) Industrial Estate Authority of Thailand.
Compiled by: Real Estate Information Center. 

ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อก�รอุตส�หกรรมและโรงง�น แสดงพื้นที่ก่อสร้�ง (ต�ร�งเมตร) ร�ยปี
Industrial and Factory Building Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	2,815,777		 	2,873,210		 	3,024,713		 	2,085,923		 	2,070,044		 -0.8%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	203,274		 	76,178		 	109,989		 	35,191		 	39,463		 12.1%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	865,213		 	985,569		 	869,895		 	557,069		 	812,093		 45.8%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	762,337		 	256,051		 	842,537		 	408,377		 	404,445		 -1.0%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	423,823		 	443,951		 	392,646		 	426,895		 	392,429		 -8.1%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	389,671		 	907,046		 	631,076		 	502,129		 	282,754		 -43.7%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	171,459		 	204,415		 	178,570		 	156,262		 	138,861		 -11.1%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	261,806		 	352,329		 	330,983		 	461,809		 	299,997		 -35.0%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	691		 	1,524		 	1,228		 	75,256		 	84,891		 12.8%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	138,844		 	138,849		 	85,483		 	93,134		 	61,307		 -34.2%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	13,986		 	31,893		 	101,536		 	43,271		 	45,538		 5.2%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	27,542		 	55,349		 	15,048		 	59,795		 	32,253		 -46.1%

	 	 น่าน	(Nan)	 	2,232		 	1,095		 	5,203		 	4,046		 	19,027		 370.3%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	2,972		 	4,768		 	3,880		 	10,427		 	9,418		 -9.7%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	-		 	11,611		 	31,610		 	60,637		 	9,293		 -84.7%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	3,840		 	29,667		 	16,705		 	43,775		 	7,550		 -82.8%

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	37,491		 	45,578		 	8,340		 	16,841		 	6,856		 -59.3%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	4,753		 	600		 	35,250		 	20,150		 	6,190		 -69.3%

	 	 แพร	่(Phrae)	 	3,919		 	3,582		 	4,522		 	1,668		 	5,999		 259.7%

	 	 ตาก	(Tak)	 	987		 	320		 	540		 	9,000		 	4,111		 -54.3%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	11,354		 	10,313		 	4,182		 	14,221		 	2,813		 -80.2%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	1,498		 	538		 	850		 	-		 	2,751		 n.a.

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	5,612		 	3,866		 	14,770		 	6,628		 	1,910		 -71.2%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	4,405		 	-		 	1,836		 	-		 	90		 n.a.

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	1,680		 	12,776		 	-		 	2,960		 	-		 n.a.

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	361,514		 	502,522		 	246,646		 	337,559		 	357,905		 6.0%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	257,748		 	380,962		 	146,229		 	103,698		 	141,725		 36.7%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	96,845		 	75,547		 	84,871		 	185,885		 	130,815		 -29.6%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	1,221		 	36,454		 	10,805		 	20,139		 	32,527		 61.5%
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อก�รอุตส�หกรรมและโรงง�น แสดงพื้นที่ก่อสร้�ง (ต�ร�งเมตร) ร�ยปี (ต่อ)
Industrial and Factory Building Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	-		 	8,059		 	2,889		 	21,037		 	29,690		 41.1%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 	5,700		 	1,500		 	-		 	6,800		 	13,187		 93.9%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	-		 	-		 	1,852		 	-		 	9,961		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	2,039,849		 	2,433,560		 	2,982,998		 	3,572,119		 	2,565,374		 -28.2%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	601,994		 	1,131,640		 	1,254,134		 	1,728,882		 	1,145,889		 -33.7%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	765,654		 	705,320		 	1,079,875		 	1,286,212		 	922,468		 -28.3%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	538,060		 	574,136		 	593,969		 	448,231		 	432,841		 -3.4%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	6,279		 	7,653		 	5,440		 	9,530		 	31,311		 228.6%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	80,772		 	954		 	17,799		 	73,290		 	26,660		 -63.6%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	17,861		 	7,527		 	266		 	17,352		 	2,275		 -86.9%

	 	 ตราด	(Trat)	 	29,229		 	5,430		 	9,621		 	7,836		 	2,138		 -72.7%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	-		 	900		 	21,894		 	786		 	1,792		 128.0%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	526,561		 	518,281		 	408,284		 	548,727		 	265,807		 -51.6%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	392,947		 	380,059		 	305,952		 	247,324		 	111,258		 -55.0%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	22,249		 	18,719		 	10,944		 	56,016		 	35,925		 -35.9%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	36,353		 	1,732		 	11,662		 	118,424		 	31,700		 -73.2%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	4,873		 	25,028		 	7,314		 	13,910		 	23,986		 72.4%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	858		 	24,231		 	5,688		 	13,885		 	17,273		 24.4%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	364		 	15,132		 	1,472		 	4,295		 	12,944		 201.4%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	4,389		 	6,045		 	2,400		 	3,673		 	7,083		 92.8%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	3,678		 	-		 	800		 	4,558		 	5,815		 27.6%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	4,549		 	9,213		 	615		 	8,700		 	5,440		 -37.5%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	1,077		 	1,919		 	-		 	1,297		 	3,771		 190.7%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	4,935		 	-		 	11,710		 	56		 	3,392		 5,957.1%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 	-		 	-		 	900		 	-		 	2,172		 n.a.

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	23,898		 	12,910		 	1,802		 	6,400		 	1,260		 -80.3%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	767		 	5,541		 	1,640		 	3,089		 	1,174		 -62.0%

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 	-		 	-		 	-		 	2,938		 	904		 -69.2%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	-		 	1,299		 	-		 	9,099		 	732		 -92.0%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	-		 	10,184		 	-		 	53,373		 	558		 -99.0%

	 	 เลย	(Loei)	 	11,376		 	3,129		 	2,230		 	1,480		 	375		 -74.7%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	6,110		 	2,900		 	6,973		 	210		 	45		 -78.6%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	8,138		 	240		 	36,182		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	328,916		 	468,824		 	415,926		 	364,942		 	287,672		 -21.2%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	158,630		 	202,989		 	177,760		 	236,350		 	146,801		 -37.9%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	121,040		 	69,585		 	152,250		 	43,747		 	96,326		 120.2%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	16,104		 	116,507		 	46,502		 	20,167		 	20,869		 3.5%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	14,326		 	32,291		 	8,473		 	47,122		 	18,615		 -60.5%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	13,978		 	7,986		 	19,480		 	1,728		 	2,933		 69.7%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	4,838		 	39,466		 	11,461		 	15,828		 	2,128		 -86.6%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	371,200		 	297,081		 	292,386		 	324,387		 	442,471		 36.4%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	132,102		 	81,261		 	166,659		 	101,192		 	168,344		 66.4%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	3,632		 	19,981		 	17,581		 	50,801		 	54,984		 8.2%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	31,078		 	76,380		 	5,060		 	35,719		 	54,871		 53.6%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	46,545		 	22,278		 	30,346		 	63,625		 	53,611		 -15.7%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	21,852		 	15,891		 	19,647		 	25,071		 	37,024		 47.7%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	104,375		 	38,680		 	19,960		 	4,284		 	27,951		 552.5%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	8,757		 	16,445		 	15,014		 	27,176		 	13,123		 -51.7%
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อก�รอุตส�หกรรมและโรงง�น แสดงพื้นที่ก่อสร้�ง (ต�ร�งเมตร) ร�ยปี (ต่อ)
Industrial and Factory Building Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter)- Nationwide, By year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	2,658		 	5,651		 	4,294		 	6,485		 	11,307		 74.4%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	272		 	8,639		 	5,987		 	1,287		 	8,800		 583.8%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	7,233		 	4,153		 	7,838		 	4,735		 	7,921		 67.3%

	 	 สตูล	(Satun)	 	12,323		 	1,160		 	-		 	1,158		 	2,600		 124.5%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	373		 	465		 	-		 	1,000		 	1,935		 93.5%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	-		 	6,097		 	-		 	1,854		 	-		 n.a.

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	6,705,623		 	7,445,807		 	7,701,935		 	7,695,466		 	6,289,271		 -18.3%

หมายเหตุ:       
1) อาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ดำาเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต
 หรือประกอบสินค้าต่างๆ เช่น โรงงานผลิตรองเท้า ร้านตัดเสื้อผ้าโหล  ร้านทำาขนม ร้านทำาประตูหน้าต่าง 
 โรงกลึง โรงงานประกอบรถยนต์ อู่ต่อเรือ โกดังสินค้า ห้องทำางานในโรงงาน เป็นต้น โดยจะใช้อยู่อาศัยด้วย
 หรือไม่ก็ได้      
2) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล      
3) YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน      
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม., การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย      
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks: 
1) induatrial and factory building is any building aimed to be used for manufacturing or 
 assembling products, such as shoes manufacturing plants,  large pack clothes production 
 shops, bakeries, furniture factories, lathe shops, car assembly plans, shipyards, warehouses, 
 office area in a factory,  etc. Industrial and factory building can have residential use as 
 an additional use. 
2) Showing only the Provinces which data is available.  
3) YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year. 
Source: 1) The National Statistics Office 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan 
Administration 3) Industrial Estate Authority of Thailand.  
Compiled by: Real Estate Information Center. 

ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อก�รโรงแรม แสดงจำ�นวนอ�ค�ร ร�ยปี
Hotel Building Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year 
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	166		 	205		 	259		 	265		 	157	 -40.8%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	118		 	55		 	182		 	65		 	51		 -21.5%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	16		 	75		 	17		 	37		 	53		 43.2%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	7		 	34		 	5		 	74		 	40		 -45.9%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	9		 	6		 	29		 	11		 	5		 -54.5%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	15		 	24		 	23		 	74		 	5		 -93.2%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	1		 	11		 	3		 	4		 	3		 -25.0%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	703		 	341		 	354		 	519		 	318		 -38.7%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	2		 	11		 	24		 	24		 	65		 170.8%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	18		 	1		 	2		 	19		 	54		 184.2%

	 	 น่าน	(Nan)	 	99		 	34		 	30		 	15		 	48		 220.0%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	368		 	141		 	112		 	303		 	36		 -88.1%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	2		 	21		 	18		 	4		 	34		 750.0%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	31		 	13		 	18		 	6		 	32		 433.3%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	6		 	47		 	6		 	2		 	11		 450.0%

	 	 ตาก	(Tak)	 	2		 	2		 	1		 	24		 	10		 -58.3%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	87		 	18		 	52		 	24		 	9		 -62.5%

	 	 แพร	่(Phrae)	 	23		 	8		 	6		 	3		 	7		 133.3%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	47		 	8		 	18		 	5		 	6		 20.0%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	1		 	3		 	14		 	19		 	5		 -73.7%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	4		 	5		 	-		 	-		 	1		 n.a.

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	-		 	-		 	17		 	29		 	-		 n.a.

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	5		 	14		 	7		 	18		 	-		 n.a.

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	1		 	2		 	15		 	1		 	-		 n.a.

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	7		 	13		 	14		 	23		 	-		 n.a.
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อก�รโรงแรม แสดงจำ�นวนอ�ค�ร ร�ยปี (ต่อ)
Hotel Building Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year 
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	3		 	39		 	61		 	36		 	15		 -58.3%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	2		 	8		 	23		 	8		 	14		 75.0%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	-		 	29		 	-		 	3		 	1		 -66.7%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	-		 	2		 	25		 	12		 	-		 n.a.

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	1		 	-		 	2		 	13		 	-		 n.a.

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	-		 	-		 	11		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	399		 	433		 	346		 	267		 	341		 27.7%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	43		 	64		 	59		 	78		 	117		 50.0%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	113		 	53		 	97		 	114		 	61		 -46.5%

	 	 ตราด	(Trat)	 	137		 	118		 	96		 	25		 	61		 144.0%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	59		 	88		 	70		 	29		 	58		 100.0%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	14		 	34		 	3		 	18		 	24		 33.3%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	26		 	59		 	3		 	1		 	12		 1,100.0%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	-		 	1		 	1		 	2		 	8		 300.0%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	7		 	16		 	17		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	459		 	355		 	387		 	306		 	220		 -28.1%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	213		 	91		 	147		 	139		 	82		 -41.0%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	4		 	19		 	27		 	12		 	22		 83.3%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	13		 	3		 	15		 	1		 	21		 2,000.0%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	-		 	16		 	15		 	5		 	20		 300.0%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	13		 	28		 	73		 	20		 	16		 -20.0%

	 	 เลย	(Loei)	 	54		 	1		 	1		 	4		 	13		 225.0%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	14		 	1		 	-		 	1		 	11		 1,000.0%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	2		 	22		 	-		 	-		 	10		 n.a.

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 	4		 	1		 	-		 	-		 	8		 n.a.

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	-		 	59		 	9		 	-		 	7		 n.a.

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	17		 	58		 	2		 	25		 	6		 -76.0%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	1		 	-		 	21		 	38		 	2		 -94.7%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	21		 	-		 	1		 	10		 	1		 -90.0%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	-		 	-		 	-		 	8		 	1		 -87.5%

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	7		 	10		 	29		 	12		 	-		 n.a.

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

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	7		 	16		 	4		 	5		 	-		 n.a.

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	30		 	5		 	3		 	1		 	-		 n.a.

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	9		 	23		 	-		 	13		 	-		 n.a.

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	49		 	2		 	40		 	11		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	503		 	426		 	403		 	360		 	294		 -18.3%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	41		 	38		 	103		 	63		 	105		 66.7%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	336		 	327		 	227		 	201		 	82		 -59.2%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	60		 	17		 	9		 	13		 	66		 407.7%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	-		 	2		 	33		 	21		 	23		 9.5%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	8		 	42		 	25		 	37		 	18		 -51.4%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	58		 	-		 	6		 	25		 	-		 n.a.

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	787		 	1,693		 	1,074		 	813		 	1,030		 26.7%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	275		 	978		 	467		 	296		 	417		 40.9%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	50		 	9		 	168		 	100		 	192		 92.0%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	46		 	69		 	85		 	85		 	112		 31.8%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	-		 	126		 	84		 	174		 	79		 -54.6%
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อก�รโรงแรม แสดงจำ�นวนอ�ค�ร ร�ยปี (ต่อ)
Hotel Building Construction Permits, Showing Number of Buildings - Nationwide, By Year 
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 กระบี่	(Krabi)	 	224		 	405		 	146		 	44		 	70		 59.1%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	21		 	19		 	20		 	16		 	38		 137.5%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	18		 	20		 	39		 	21		 	33		 57.1%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	2		 	1		 	4		 	23		 	31		 34.8%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	125		 	40		 	13		 	33		 	30		 -9.1%

	 	 สตูล	(Satun)	 	6		 	11		 	27		 	6		 	16		 166.7%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	5		 	7		 	9		 	13		 	7		 -46.2%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	1		 	-		 	1		 	1		 	3		 200.0%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	14		 	8		 	11		 	1		 	2		 100.0%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	3,020		 	3,492		 	2,884		 	2,566		 	2,375		 -7.4%

หมายเหตุ:       
1) โรงแรม หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราว เช่น โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ เป็นต้น       
2) ก่อนวันที่ 12 พ.ค. 2548 ซึ่ง พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 จะมีผลบังคับใช้ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
 ขออนุญาตก่อสร้างเป็นประเภท “อาคารอยู่อาศัยรวม” จัดอยู่ในประเภท “อาคารที่อยู่อาศัย (อาคารสูง)” 
 แต่หลังวันที่ 12 พ.ค. 2548 จัดอยู่ในประเภท “อาคารเพื่อการโรงแรม”      
3)  แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล      
4)  YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม.      
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks:  
1) Hotel buildings mean buildings built to be used as temporary residences; hotels 
 and guesthouses.  
2) Before 12 May 2005, permit for serviced-apartment constuction was classified as 
 “high-rise housing construction permit”. Since 12 May, 2005,  when the Hotel Act, B.E. 2547 
 came in effect, the permit was classified as “hotel building construction permit”.  
3) Showing only the Provinces which data is available.  
4) YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year. 
Source: 1) National Statistics Office 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan
Administration.  
Compiled by: Real Estate Information Center.

ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อก�รโรงแรม แสดงพื้นที่ก่อสร้�ง (ต�ร�งเมตร) ร�ยปี 
Hotel Building Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	519,873		 	756,842		 	1,578,646		 	847,753		 	778,875		 -8.1%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	478,202		 	586,219		 	1,511,574		 	806,278		 	749,534		 -7.0%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	17,758		 	13,321		 	10,272		 	7,715		 	8,854		 14.8%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	4,913		 	41,110		 	5,476		 	5,462		 	7,162		 31.1%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	3,885		 	4,221		 	6,145		 	6,582		 	4,849		 -26.3%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	12,934		 	107,968		 	39,472		 	10,455		 	4,780		 -54.3%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	2,181		 	4,003		 	5,707		 	11,261		 	3,696		 -67.2%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	243,234		 	180,232		 	153,597		 	113,215		 	60,659		 -46.4%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 	158,695		 	102,505		 	50,935		 	47,102		 	28,350		 -39.8%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	25,302		 	19,783		 	41,197		 	22,870		 	8,837		 -61.4%

	 	 น่าน	(Nan)	 	20,762		 	14,766		 	8,351		 	7,377		 	8,608		 16.7%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 	477		 	6,754		 	2,878		 	5,286		 	3,762		 -28.8%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 	342		 	550		 	3,667		 	6,303		 	1,903		 -69.8%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 	2,176		 	716		 	5,768		 	2,707		 	1,872		 -30.8%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 	5,396		 	8,349		 	8,908		 	4,968		 	1,805		 -63.7%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 	1,683		 	2,551		 	610		 	2,616		 	1,623		 -38.0%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 	7,234		 	4,300		 	628		 	972		 	1,438		 47.9%

	 	 ตาก	(Tak)	 	8,069		 	646		 	1,899		 	1,105		 	1,193		 8.0%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 	918		 	2,355		 	8,682		 	1,860		 	995		 -46.5%

	 	 แพร	่(Phrae)	 	3,443		 	1,288		 	856		 	1,410		 	196		 -86.1%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 	2,228		 	2,912		 	-		 	-		 	77		 n.a.

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 	-		 	-		 	8,450		 	3,933		 	-		 n.a.

	 	 ล�าปาง	(Lampang)	 	783		 	7,308		 	7,740		 	1,562		 	-		 n.a.

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	3,269		 	1,242		 	2,474		 	170		 	-		 n.a.

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 	2,457		 	4,207		 	554		 	2,974		 	-		 n.a.
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อก�รโรงแรม แสดงพื้นที่ก่อสร้�ง (ต�ร�งเมตร) ร�ยปี (ต่อ)
Hotel Building Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	899		 	5,077		 	13,861		 	11,744		 	6,649		 -43.4%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	567		 	738		 	9,482		 	7,319		 	6,418		 -12.3%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 	-		 	3,502		 	-		 	3,352		 	231		 -93.1%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 	-		 	837		 	1,022		 	304		 	-		 n.a.

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 	332		 	-		 	2,858		 	769		 	-		 n.a.

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 	-		 	-		 	499		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	385,660		 	296,809		 	359,002		 	372,815		 	457,997		 22.8%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri)	 	315,383		 	192,708		 	265,149		 	290,973		 	402,326		 38.3%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 	22,270		 	11,616		 	41,298		 	25,082		 	13,427		 -46.5%

	 	 ตราด	(Trat)	 	27,109		 	36,491		 	28,311		 	21,645		 	12,636		 -41.6%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 	11,835		 	42,072		 	19,027		 	27,770		 	12,334		 -55.6%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 	3,521		 	5,206		 	1,582		 	3,317		 	9,483		 185.9%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 	5,139		 	4,293		 	2,900		 	2,205		 	7,503		 240.3%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 	-		 	490		 	54		 	1,823		 	288		 -84.2%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 	403		 	3,933		 	681		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	145,836		 	145,360		 	79,661		 	122,404		 	58,999		 -51.8%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	45,473		 	78,209		 	38,811		 	53,828		 	30,620		 -43.1%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 	3,165		 	2,446		 	1,711		 	936		 	6,809		 627.5%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 	448		 	-		 	6,068		 	23,270		 	5,356		 -77.0%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 	3,219		 	649		 	-		 	-		 	4,604		 n.a.

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 	7,821		 	33,392		 	5,716		 	1,673		 	4,122		 146.4%

	 	 เลย	(Loei)	 	14,423		 	1,567		 	514		 	1,228		 	2,491		 102.9%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 	5,494		 	3,030		 	622		 	3,840		 	1,375		 -64.2%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 	21,927		 	715		 	-		 	-		 	818		 n.a.

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 	3,007		 	7,882		 	2,956		 	5,545		 	640		 -88.5%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 	1,893		 	248		 	-		 	582		 	551		 -5.3%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 	-		 	-		 	-		 	301		 	536		 78.1%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 	-		 	474		 	570		 	474		 	437		 -7.8%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 	2,402		 	-		 	4,818		 	1,850		 	390		 -78.9%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	-		 	2,882		 	311		 	-		 	250		 n.a.

	 	 บึงกาฬ	(Bueng	Kan)	 	3,472		 	853		 	847		 	6,456		 	-		 n.a.

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 	970		 	-		 	-		 	2,593		 	-		 n.a.

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 	14,047		 	6,743		 	8,593		 	16,490		 	-		 n.a.

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 	5,781		 	2,167		 	4,502		 	192		 	-		 n.a.

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 	550		 	1,531		 	-		 	688		 	-		 n.a.

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 	11,744		 	2,572		 	3,622		 	2,458		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	175,553		 	127,847		 	142,915		 	136,586		 	53,151		 -61.1%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 	6,483		 	10,245		 	17,619		 	13,094		 	16,920		 29.2%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 	100,875		 	72,127		 	103,486		 	79,542		 	15,961		 -79.9%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 	55,365		 	17,497		 	7,364		 	31,482		 	11,496		 -63.5%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 	8,323		 	26,948		 	12,469		 	6,851		 	5,793		 -15.4%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 	-		 	1,030		 	1,705		 	2,954		 	2,981		 0.9%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 	4,507		 	-		 	272		 	2,663		 	-		 n.a.

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	452,054		 	623,732		 	1,042,379		 	421,854		 	437,489		 3.7%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 	274,765		 	484,679		 	734,719		 	244,408		 	249,083		 1.9%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 	-		 	17,211		 	18,058		 	45,561		 	47,323		 3.9%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	6,032		 	16,354		 	14,905		 	40,048		 	33,618		 -16.1%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 	68,141		 	12,679		 	31,442		 	16,218		 	33,328		 105.5%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 	35,930		 	31,087		 	69,251		 	30,543		 	28,124		 -7.9%
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ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อก�รโรงแรม แสดงพื้นที่ก่อสร้�ง (ต�ร�งเมตร) ร�ยปี (ต่อ)
Hotel Building Construction Permits, Showing Number Construction Area (Square meter) - Nationwide, By Year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 กระบี่	(Krabi)	 	31,281		 	36,318		 	53,624		 	17,162		 	22,851		 33.1%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 	9,174		 	3,105		 	99,156		 	4,978		 	8,787		 76.5%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 	14,828		 	9,604		 	3,687		 	3,432		 	6,137		 78.8%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 	2,167		 	256		 	2,045		 	9,936		 	3,576		 -64.0%

	 	 ยะลา	(Yala)	 	1,782		 	562		 	2,054		 	1,993		 	1,938		 -2.8%

	 	 ตรัง	(Trang)	 	1,717		 	6,164		 	8,271		 	6,207		 	1,565		 -74.8%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 	1,690		 	-		 	388		 	112		 	636		 467.9%

	 	 สตูล	(Satun)	 	4,547		 	5,713		 	4,779		 	1,256		 	523		 -58.4%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	1,923,109		 	2,135,899		 	3,370,061		 	2,026,371		 	1,853,819		 -8.5%

หมายเหตุ:       
1) โรงแรม หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราว เช่น โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ เป็นต้น       
2) ก่อนวันที่ 12 พ.ค. 2548 ซึ่ง พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 จะมีผลบังคับใช้ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
 ขออนุญาตก่อสร้างเป็นประเภท “อาคารอยู่อาศัยรวม” จัดอยู่ในประเภท “อาคารที่อยู่อาศัย (อาคารสูง)” 
 แต่หลังวันที่ 12 พ.ค. 2548 จัดอยู่ในประเภท “อาคารเพื่อการโรงแรม”      
3)  แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล      
4)  YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน
ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักการโยธา กทม.      
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks:  
1) Hotel buildings mean buildings built to be used as temporary residences; hotels 
 and guesthouses.  
2) Before 12 May 2005, permit for serviced-apartment constuction was classified as 
 “high-rise housing construction permit”. Since 12 May, 2005,  when the Hotel Act, B.E. 2547 
 came in effect, the permit was classified as “hotel building construction permit”.  
3) Showing only the Provinces which data is available.  
4) YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year. 
Source: 1) National Statistics Office 2) Public Works Department of Bangkok Metropolitan
Administration.  
Compiled by: Real Estate Information Center.

จำ�นวนสน�มกอล์ฟที่เปิดให้บริก�รใหม่ ทั่วประเทศ ร�ยป ี      
Number of New Golf Courses Opened - Nationwide, By Year 
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	-		 	1		 	-		 	1		 	-		 n.a.

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	-		 	-		 	-		 	1		 	-		 n.a.

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	-		 	1		 	-		 	-		 	-		 n.a.

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

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	1		 	-		 	1		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	-		 	1		 	1		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri	)	 	-		 	1		 	1		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	-		 	-		 	2		 	-		 	-		 n.a.

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

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	-		 	-		 	1		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.
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จำ�นวนสน�มกอล์ฟที่เปิดให้บริก�รใหม่ ทั่วประเทศ ร�ยปี (ต่อ)     
Number of New Golf Courses Opened - Nationwide, By Year 
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	1		 	1		 	-		 	-		 	1		 n.a.

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

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

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	2		 	3		 	4		 	1		 	1		 0.0%

หมายเหตุ:       
1) สนามกอล์ฟ หมายถึง ที่ดินที่ได้รับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นลานหญ้า เนิน หลุมทราย บ่อนำ้า หรือสิ่งกีดขวางต่างๆ 
 และต้องมีหลุมกอล์ฟ เพื่อ วัตถุประสงค์สำาหรับกีฬากอล์ฟ โดยปกติจะมีอาคารส่วนกลางในสนามกอล์ฟเพื่อเป็น
 ที่ตั้งสำานักงานบริหารและให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ  ทั้งนี้ สนามกอล์ฟอาจเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดสรร 
 ที่ดิน บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงแรม รีสอร์ท หรือสิ่งปลูกสร้างแบบอื่นๆ  ภายในโครงการเดียวกันหรือไม่อยู่ใน
 โครงการจัดสรรก็ได้      
2) ในการจัดเก็บข้อมูล ไม่นับรวม สนามไดร์ฟ      
3)  แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล      
4) YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน      
ที่มา: กรมสรรพสามิต, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks:   
1) Golf course means land developed with grass areas, low hills, ponds etc - golf holes 
 completed and playable. Usually, there is central club house and other services for the  
 customers. Golf course may be part of a land development, residential housing project,  
 condominium project, hotels etc.   
2) Driving ranges are excluded.  
3)  Showing only the provinces, which data is available.  
4)  YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year. 
Sources: Excise Department, Real Estate Information Center.  
Compiled By: Real Estate Information Center.

พื้นที่ (หน่วยเป็นไร่) ของสน�มกอล์ฟที่เปิดให้บริก�รใหม่ ทั่วประเทศ ร�ยปี
Area (in Number of Rais) of New Golf Courses Opened - Nationwide, By Year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 	-		 	1,300		 	-		 	300		 	-		 n.a.

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 	-		 	-		 	-		 	300		 	-		 n.a.

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 	-		 	1,300		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 	480		 	-		 	500		 	-		 	-		 n.a.

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 	480		 	-		 	500		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 	-		 	550		 	675		 	-		 	-		 n.a.

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri	)	 	-		 	550		 	675		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 	-		 	-		 	1,300		 	-		 	-		 n.a.

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 	-		 	-		 	500		 	-		 	-		 n.a.

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 	-		 	-		 	800		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 	200		 	130		 	-		 	-		 	1,075		 n.a.

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 	200		 	-		 	-		 	-		 	1,075		 n.a.

	 	 กระบี่	(Krabi)	 	-		 	130		 	-		 	-		 	-		 n.a.

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 	680		 	1,980		 	2,475		 	300		 	1,075		 n.a.

หมายเหตุ:       
1) สนามกอล์ฟ หมายถึง ที่ดินที่ได้รับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นลานหญ้า เนิน หลุมทราย บ่อนำ้า หรือสิ่งกีดขวางต่างๆ 
 และต้องมีหลุมกอล์ฟ เพื่อวัตถุประสงค์สำาหรับกีฬากอล์ฟ โดยปกติจะมีอาคารส่วนกลางในสนามกอล์ฟเพื่อเป็น
 ที่ตั้งสำานักงานบริหารและให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ สนามกอล์ฟอาจเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดสรร 
 ที่ดิน บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงแรม รีสอร์ท หรือสิ่งปลูกสร้างแบบอื่นๆ ภายในโครงการเดียวกันหรือไม่อยู่ใน
 โครงการจัดสรรก็ได้      
2) ในการจัดเก็บข้อมูล ไม่นับรวม สนามไดร์ฟ      
3) แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล      
4) YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน      
ที่มา: กรมสรรพสามิต, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks:   
1) Golf course means land developed with grass areas, low hills, ponds etc - golf holes 
 completed and playable. Usually, there is central club house  and other services for 
 the customers. Golf course may be part of a land development, residential housing
 project, condominium project, hotels etc.   
2) Driving ranges are excluded.  
3) Showing only the provinces, which data is available.  
4) YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year. 
Sources: Excise Department, Real Estate Information Center.
Compiled By: Real Estate Information Center.  
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จำ�นวนและพื้นที่สน�มกอล์ฟเปิดให้บริก�รสะสม ทั่วประเทศ ณ ปี 2564   
Golf Courses and Course Areas Available for Services - Nationwide, Cumulative as of 2021

 ปีที่เปิดบริการ จำานวนสนาม พื้นที่สนามกอล์ฟ (ไร่) พื้นที่เฉลี่ยต่อสนาม (ไร่)
	 2560	(2017)	 263	 119,510	 454

	 2561	(2018)	 266	 121,490	 457

	 2562	(2019)	 270	 123,965	 459

	 2563	(2020)	 271	 124,265	 459

	 2564	(2021)	 272	 125,340	 461

	 YoY	 0.4%	 0.9%	

หมายเหตุ:    
YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน   
ที่มา: กรมสรรพสามิต   
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์   

Remarks:   
YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year.  
Source: Excise Department.  
Compiled By: Real Estate Information Center.

ค่�ธรรมเนียมก�รจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังห�ริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงจำ�นวนร�ย ร�ยป ี
Land and Property Transaction Fees, Showing Number of Transactions - Nationwide, By Year  
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 249,410		 272,012		 269,696		 251,987		 219,483		 -12.9%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 119,826		 135,664		 128,837		 122,127		 101,241		 -17.1%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 32,112		 36,088		 39,059		 37,858		 35,300		 -6.8%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 35,071		 36,346		 34,522		 32,755		 30,012		 -8.4%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 35,635		 35,656		 38,643		 31,476		 27,675		 -12.1%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 16,182		 16,979		 17,362		 17,228		 14,861		 -13.7%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 10,584		 11,279		 11,273		 10,543		 10,394		 -1.4%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 140,774		 143,268		 146,067		 134,210		 140,312		 4.5%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 35,775		 38,231		 36,733		 32,131		 33,216		 3.4%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 15,658		 15,514		 15,868		 14,317		 16,565		 15.7%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 10,010		 10,909		 12,032		 11,273		 11,155		 -1.0%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 10,058		 10,304		 10,744		 10,023		 10,864		 8.4%

	 	 ล�าปาง	(Lumpang)	 9,342		 9,487		 10,324		 9,313		 10,010		 7.5%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 10,134		 9,556		 9,423		 8,820		 8,274		 -6.2%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 7,098		 7,379		 7,693		 6,713		 7,271		 8.3%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 6,196		 6,151		 6,600		 6,193		 6,485		 4.7%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 5,080		 5,542		 5,553		 5,456		 5,203		 -4.6%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 5,225		 4,661		 4,984		 5,299		 5,038		 -4.9%

	 	 แพร	่(Phrae)	 4,785		 5,213		 5,147		 4,516		 4,770		 5.6%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 4,634		 3,650		 4,151		 3,858		 4,358		 13.0%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 4,540		 4,323		 4,484		 4,254		 4,269		 0.4%

	 	 น่าน	(Nan)	 3,987		 4,119		 3,711		 3,825		 4,236		 10.7%

	 	 ตาก	(Tak)	 4,614		 4,553		 4,576		 4,115		 4,010		 -2.6%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 2,750		 2,664		 3,035		 3,201		 3,558		 11.2%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 888		 1,012		 1,009		 903		 1,030		 14.1%

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 41,350		 40,793		 42,895		 41,765		 38,765		 -7.2%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 12,756		 13,883		 14,986		 14,322		 11,915		 -16.8%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 11,030		 9,992		 9,593		 9,879		 8,684		 -12.1%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 8,724		 8,107		 8,597		 8,325		 8,671		 4.2%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 3,722		 3,819		 4,403		 4,311		 4,459		 3.4%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 2,937		 2,925		 3,255		 2,976		 2,953		 -0.8%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 2,181		 2,067		 2,061		 1,952		 2,083		 6.7%



117

ANNUAL REPO
RT 2021 • REAL ESTATE INFO

RM
ATIO

N CENTER

ค่�ธรรมเนียมก�รจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังห�ริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงจำ�นวนร�ย ร�ยปี (ต่อ)
Land and Property Transaction Fees, Showing Number of Transactions - Nationwide, By Year  
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 114,617		 120,204		 117,295		 108,399		 105,707		 -2.5%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri	)	 52,162		 53,934		 50,021		 43,699		 42,502		 -2.7%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 21,681		 23,996		 23,273		 23,506		 23,169		 -1.4%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 12,372		 12,885		 12,710		 11,347		 11,863		 4.5%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 10,413		 10,498		 10,658		 10,699		 10,097		 -5.6%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 6,606		 6,850		 7,271		 6,643		 6,351		 -4.4%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 4,589		 4,860		 6,521		 6,272		 6,046		 -3.6%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 4,456		 4,694		 4,091		 3,755		 3,531		 -6.0%

	 	 ตราด	(Trat)	 2,338		 2,487		 2,750		 2,478		 2,148		 -13.3%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 223,103		 224,854		 212,699		 206,620		 214,442		 3.8%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 36,290		 37,076		 36,148		 34,486		 34,825		 1.0%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 26,370		 25,930		 24,738		 23,911		 25,349		 6.0%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 16,228		 16,896		 16,413		 16,775		 17,445		 4.0%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 16,536		 16,079		 15,067		 14,123		 14,685		 4.0%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 13,336		 13,680		 13,101		 12,750		 13,009		 2.0%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 12,665		 12,862		 11,627		 11,351		 12,095		 6.6%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 11,414		 11,139		 10,785		 10,403		 10,527		 1.2%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 11,240		 10,681		 9,953		 9,760		 10,476		 7.3%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 11,575		 12,247		 11,266		 10,966		 10,469		 -4.5%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 9,165		 10,294		 9,725		 9,270		 9,802		 5.7%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 9,213		 9,658		 9,166		 9,012		 9,157		 1.6%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 9,958		 9,151		 8,638		 8,715		 9,124		 4.7%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 8,367		 8,888		 7,780		 7,214		 7,746		 7.4%

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 6,480		 6,402		 6,041		 6,385		 6,457		 1.1%

	 	 เลย	(Loei)	 6,017		 5,923		 5,462		 5,309		 5,695		 7.3%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 4,752		 4,975		 4,470		 4,285		 4,358		 1.7%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 4,743		 4,654		 3,842		 3,622		 3,922		 8.3%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 3,489		 3,123		 3,499		 3,520		 3,808		 8.2%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 3,176		 3,105		 2,950		 2,769		 3,419		 23.5%

	 	 บึงกาฬ	(Bungkan)	 2,089		 2,091		 2,028		 1,994		 2,074		 4.0%

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 55,778		 54,242		 57,829		 56,500		 58,788		 4.0%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 12,543		 12,193		 13,064		 13,288		 13,936		 4.9%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 11,177		 10,934		 13,368		 11,508		 12,714		 10.5%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 9,810		 9,368		 9,489		 9,818		 11,003		 12.1%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 10,168		 10,127		 11,039		 11,106		 10,075		 -9.3%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 9,766		 9,251		 8,691		 8,554		 9,018		 5.4%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 2,314		 2,369		 2,178		 2,226		 2,042		 -8.3%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 123,827		 131,217		 124,103		 115,114		 117,579		 2.1%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 24,948		 25,693		 24,719		 23,105		 23,945		 3.6%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 16,213		 17,904		 16,929		 16,559		 17,624		 6.4%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 15,335		 16,707		 15,711		 13,641		 15,182		 11.3%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 9,239		 11,229		 11,099		 8,021		 8,095		 0.9%

	 	 ตรัง	(Trang)	 8,528		 7,989		 6,940		 7,683		 7,176		 -6.6%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 6,750		 7,105		 6,536		 6,033		 7,047		 16.8%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 7,261		 7,525		 7,253		 7,428		 6,726		 -9.5%

	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 7,739		 8,110		 7,938		 7,433		 6,216		 -16.4%

	 	 ยะลา	(Yala)	 6,077		 6,308		 6,155		 6,757		 6,115		 -9.5%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 7,164		 7,552		 6,444		 5,615		 5,923		 5.5%
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ค่�ธรรมเนียมก�รจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังห�ริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงจำ�นวนร�ย ร�ยปี (ต่อ)
Land and Property Transaction Fees, Showing Number of Transactions - Nationwide, By Year  
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 5,582		 6,107		 5,702		 5,020		 5,842		 16.4%

	 	 สตูล	(Satun)	 4,763		 4,519		 4,138		 3,917		 3,821		 -2.5%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 2,985		 3,119		 3,213		 2,730		 2,698		 -1.2%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 1,243		 1,350		 1,326		 1,172		 1,169		 -0.3%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 948,859		 986,590		 970,584		 914,595		 895,076		 -2.1%

หมายเหตุ:      
1) ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจะต้องชำาระตามกฎกระทรวงมหาดไทย       
 ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน และให้ ไม่รวมจำานอง       
2)  YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน      
ที่มา: กรมที่ดิน       
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      
      

Remarks:   
1) Fees are paid for land and real property transactions in accordance with   
 Ministry of Interior’s regulations, excluding mortgages.  
2)  YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year. 
Source: Department of Lands.  
Compiled by: Real Estate Information Center. 

ค่�ธรรมเนียมก�รจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังห�ริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่� (ล้�นบ�ท) ร�ยปี
Land and Property Transaction Fees, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	(Bangkok	and	Vicinities)	 12,462.8		 13,367.3		 11,672.6		 9,036.0		 9,063.2		 0.3%

	 	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Metropolis)	 7,809.4		 8,502.3		 7,472.3		 5,743.6		 5,554.0		 -3.3%

	 	 สมุทรปราการ	(Samut	Prakan)	 1,506.4		 1,627.7		 1,403.1		 1,055.8		 1,055.6		 -0.02%

	 	 นนทบุรี	(Nontha	Buri)	 1,290.4		 1,340.5		 1,136.5		 872.2		 1,015.8		 16.5%

	 	 ปทุมธานี	(Pathum	Thani)	 1,024.9		 1,107.6		 943.5		 812.3		 886.3		 9.1%

	 	 สมุทรสาคร	(Samut	Sakhon)	 460.4		 424.4		 394.7		 286.8		 292.3		 1.9%

	 	 นครปฐม	(Nakhon	Pathom)	 371.2		 364.8		 322.5		 265.4		 259.1		 -2.4%

	 ภาคเหนือ	(Northern	Region)	 1,684.8		 1,849.0		 1,619.6		 1,365.8		 1,413.4		 3.5%

	 	 เชียงใหม่	(Chiang	Mai)	 768.8		 875.2		 677.3		 522.2		 522.2		 -0.01%

	 	 เชียงราย	(Chiang	Rai)	 200.4		 194.1		 188.3		 158.3		 181.4		 14.6%

	 	 พิษณุโลก	(Phitsanulok)	 100.7		 100.1		 114.4		 96.2		 105.2		 9.4%

	 	 นครสวรรค์	(Nakhon	Sawan)	 76.1		 106.7		 102.3		 92.8		 93.7		 1.0%

	 	 ล�าพูน	(Lamphun)	 75.6		 79.3		 74.9		 65.1		 75.7		 16.2%

	 	 ล�าปาง	(Lumpang)	 71.0		 80.2		 74.1		 62.8		 74.0		 17.9%

	 	 เพชรบูรณ์	(Phetchabun)	 87.3		 80.9		 79.4		 72.6		 70.1		 -3.5%

	 	 พะเยา	(Phayao)	 52.7		 52.1		 47.8		 43.9		 48.0		 9.3%

	 	 ตาก	(Tak)	 42.9		 54.3		 51.7		 46.7		 47.2		 1.1%

	 	 แพร	่(Phrae)	 33.7		 38.0		 33.0		 27.3		 29.5		 8.3%

	 	 ก�าแพงเพชร	(Kamphaeng	Phet)	 30.7		 27.7		 32.4		 28.7		 29.3		 2.0%

	 	 อุตรดิตถ์	(Uttaradit)	 30.7		 31.3		 28.6		 29.2		 27.7		 -5.3%

	 	 พิจิตร	(Phichit)	 27.9		 33.5		 28.4		 29.5		 26.3		 -10.8%

	 	 สุโขทัย	(Sukhothai)	 28.6		 30.0		 28.2		 29.6		 26.2		 -11.6%

	 	 น่าน	(Nan)	 27.3		 30.6		 26.7		 24.6		 24.7		 0.1%

	 	 อุทัยธานี	(Uthai	Thani)	 21.1		 22.8		 22.9		 29.4		 23.6		 -19.9%

	 	 แม่ฮ่องสอน	(Mae	Hong	Son)	 9.3		 12.0		 9.1		 6.9		 8.7		 26.8%

	 ภาคกลาง	(Central	Region)	 569.4		 647.8		 579.3		 451.0		 508.3		 12.7%

	 	 พระนครศรีอยุธยา	(Ayutthaya)	 295.5		 362.3		 317.6		 228.6		 249.7		 9.2%

	 	 สระบุรี	(Sara	Buri)	 132.0		 138.7		 117.7		 94.8		 115.1		 21.4%

	 	 ลพบุรี	(Lop	Buri)	 65.9		 72.4		 66.0		 62.2		 73.0		 17.4%

	 	 ชัยนาท	(Chai	Nat)	 29.8		 31.5		 34.9		 31.6		 30.7		 -2.8%

	 	 อ่างทอง	(Ang	Thong)	 26.5		 25.5		 25.5		 20.2		 23.1		 14.2%

	 	 สิงห์บุรี	(Sing	Buri)	 19.7		 17.3		 17.7		 13.7		 16.8		 23.2%
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ค่�ธรรมเนียมก�รจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังห�ริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่� (ล้�นบ�ท) ร�ยปี (ต่อ)
Land and Property Transaction Fees, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 ภาคตะวันออก	(Eastern	Region)	 2,554.4		 2,794.2		 2,453.6		 1,722.9		 1,843.4		 7.0%

	 	 ชลบุรี	(Chon	Buri	)	 1,442.3		 1,550.9		 1,356.5		 889.1		 942.2		 6.0%

	 	 ระยอง	(Rayong)	 465.7		 532.6		 452.8		 310.4		 364.1		 17.3%

	 	 ฉะเชิงเทรา	(Chachoengsao)	 274.4		 294.8		 260.9		 194.2		 198.3		 2.1%

	 	 ปราจีนบุรี	(Prachin	Buri)	 142.1		 153.3		 130.9		 100.9		 104.4		 3.5%

	 	 จันทบุรี	(Chantha	Buri)	 86.7		 97.1		 89.9		 80.8		 87.4		 8.2%

	 	 นครนายก	(Nakhon	Nayok)	 76.1		 78.8		 79.7		 81.2		 80.3		 -1.1%

	 	 ตราด	(Trat)	 33.3		 39.8		 35.3		 35.2		 38.1		 8.2%

	 	 สระแก้ว	(Sa	Kaeo)	 33.7		 46.7		 47.6		 31.1		 28.5		 -8.6%

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Northeastern	Region)	 1,748.9		 1,889.0		 1,650.8		 1,484.0		 1,714.0		 15.5%

	 	 นครราชสีมา	(Nakhon	Ratchasima)	 387.4		 413.4		 361.2		 312.7		 331.5		 6.0%

	 	 ขอนแก่น	(Khon	Kaen)	 261.9		 289.6		 234.6		 208.2		 232.1		 11.5%

	 	 อุดรธานี	(Udon	Thani)	 196.0		 199.7		 165.3		 136.7		 172.8		 26.3%

	 	 อุบลราชธานี	(Ubon	Ratchathani)	 137.4		 143.9		 137.0		 126.7		 141.5		 11.7%

	 	 มหาสารคาม	(Maha	Sarakham)	 91.1		 101.4		 93.0		 78.3		 86.8		 10.8%

	 	 ร้อยเอ็ด	(Roi	Et)	 79.7		 89.9		 80.1		 74.4		 77.8		 4.6%

	 	 สกลนคร	(Sakon	Nakhon)	 69.9		 78.7		 70.8		 65.2		 73.0		 12.0%

	 	 ชัยภูมิ	(Chaiyaphum)	 70.9		 77.8		 68.9		 66.9		 71.6		 7.0%

	 	 นครพนม	(Nakhon	Phanom)	 41.4		 45.7		 40.9		 38.8		 69.3		 78.7%

	 	 กาฬสินธุ	์(Kalasin)	 48.4		 49.7		 42.7		 45.2		 66.7		 47.6%

	 	 บุรีรัมย์	(Buriram)	 70.6		 84.6		 73.5		 63.7		 66.0		 3.7%

	 	 สุรินทร์	(Surin)	 54.3		 60.0		 59.0		 53.8		 55.6		 3.2%

	 	 ศรีสะเกษ	(Si	Sa	Ket)	 46.2		 53.2		 48.6		 43.3		 48.8		 12.8%

	 	 เลย	(Loei)	 40.5		 42.5		 37.6		 34.4		 41.1		 19.6%

	 	 หนองคาย	(Nong	Khai)	 41.3		 46.1		 35.0		 33.6		 40.2		 19.8%

	 	 ยโสธร	(Yasothon)	 30.5		 34.4		 31.1		 33.8		 39.2		 16.0%

	 	 อ�านาจเจริญ	(Amnat	Charoen)	 17.8		 20.4		 17.7		 19.1		 31.5		 65.1%

	 	 บึงกาฬ	(Bungkan)	 19.2		 19.2		 18.9		 16.6		 28.0		 68.8%

	 	 หนองบัวล�าภู	(Nong	Bua	Lam	Phu)	 26.9		 21.9		 18.0		 17.7		 20.8		 17.5%

	 	 มุกดาหาร	(Mukdahan)	 17.4		 17.2		 16.8		 14.9		 19.7		 32.2%

	 ภาคตะวันตก	(Western	Region)	 824.0		 744.0		 744.4		 656.5		 715.3		 9.0%

	 	 ประจวบคีรีขันธ	์(Prachuap	Khiri	Khan)	 228.3		 207.9		 256.4		 222.4		 237.3		 6.7%

	 	 เพชรบุรี	(Phetcha	Buri)	 237.5		 179.9		 134.0		 116.2		 139.1		 19.7%

	 	 ราชบุรี	(Ratcha	Buri)	 144.4		 146.0		 139.1		 126.6		 137.0		 8.1%

	 	 สุพรรณบุรี	(Suphan	Buri)	 89.6		 88.7		 94.1		 86.0		 87.3		 1.5%

	 	 กาญจนบุรี	(Kanchana	Buri)	 82.3		 85.2		 82.3		 69.1		 83.5		 20.8%

	 	 สมุทรสงคราม	(Samut	Songkram)	 41.9		 36.4		 38.4		 36.2		 31.1		 -13.9%

	 ภาคใต้	(Southern	Region)	 1,304.1		 1,486.7		 1,424.9		 1,059.8		 1,222.8		 15.4%

	 	 ภูเก็ต	(Phuket)	 415.4		 508.5		 517.5		 295.3		 320.8		 8.7%

	 	 สงขลา	(Songkhla)	 226.7		 252.4		 244.0		 199.9		 238.2		 19.2%

	 	 สุราษฎร์ธานี	(Surat	Thani)	 233.5		 244.7		 221.8		 180.4		 210.2		 16.5%

	 	 นครศรีธรรมราช	(Nakhon	Si	Thammarat)	 130.0		 165.0		 143.9		 132.9		 155.2		 16.8%

	 	 กระบี่	(Krabi)	 80.6		 84.4		 73.1		 62.2		 68.2		 9.7%

	 	 ชุมพร	(Chumphon)	 57.8		 63.4		 63.9		 54.4		 65.1		 19.7%

	 	 ตรัง	(Trang)	 51.7		 50.7		 44.1		 41.8		 50.6		 20.9%

	 	 พัทลุง	(Phatthalung)	 36.0		 42.4		 38.4		 34.6		 39.5		 14.0%

	 	 พังงา	(Phang	Nga)	 56.9		 58.6		 57.5		 40.3		 38.9		 -3.3%

	 	 ระนอง	(Ranong)	 14.2		 15.3		 19.5		 17.0		 14.9		 -12.0%
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ค่�ธรรมเนียมก�รจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังห�ริมทรัพย์ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่� (ล้�นบ�ท) ร�ยปี (ต่อ)
Land and Property Transaction Fees, Showing Value in Million Baht - Nationwide, By Year
      

 ภาค/จังหวัด 2560 2561 2562 2563 2564 YoY
 Regions/Provinces 2017 2018 2019 2020 2021 
	 	 ยะลา	(Yala)	 0.3		 0.3		 0.4		 0.4		 7.3		 1,902.9%

	 	 นราธวิาส	(Narathiwat)	 0.3		 0.4		 0.3		 0.4		 5.6		 1,483.4%

	 	 ปัตตานี	(Pattani)	 0.3		 0.3		 0.3		 0.3		 4.6		 1,654.0%

	 	 สตูล	(Satun)	 0.2		 0.2		 0.2		 0.2		 3.7		 1,827.5%

	 รวมท่ัวประเทศ/Nationwide	 21,148.3		 22,778.1		 20,145.1		 15,776.0		 16,480.4		 4.5%

 
หมายเหตุ:      
1) ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจะต้องชำาระตามกฎกระทรวงมหาดไทย 
 ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน และให้ ไม่รวมจำานอง       
2) YoY หมายถึง การเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน      
ที่มา: กรมที่ดิน       
รวบรวมและประมวลผลโดย: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์      

Remarks: 
1) Fees are paid for land and real property transactions in accordance with   
 Ministry of Interior’s regulations, excluding mortgages.  
2) YoY refers to % change comparing this period with the same period the previous year. 
Source: Department of Lands.  
Compiled by: Real Estate Information Center.
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