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ภาพรวมการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด 

ไตรมาส 4 ปี 2562 และทั้งปี 2562 มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าวลดลงทั้ง

จ านวนหน่วย มูลค่า และพ้ืนที่ห้องชุด โดย 5 จังหวัดที่มีมูลค่าการโอนสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 

ชลบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ และเชียงใหม่ ซึ่ง 5 จังหวัดนี้ มีสัดส่วนมูลค่าการโอนมากถึง

ร้อยละ 97.2 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างด้าวทั้งหมดในปี 2562 และมี

สัดส่วนร้อยละ 16.0 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั่วประเทศในปี 2562 ซึ ่งมีมูลค่า 

317,018 ล้านบาท 

 

ชาวจ ีน  เป ็นส ัญชาต ิที ่มี

ส ัด ส ่ว น ม ูล ค ่า ก า ร โ อ น

ก ร ร ม ส ิท ธิ ์ห ้อ ง ช ุด ทั ่ว

ประเทศมากท่ีสุดในปี 2562 

โดยม ีส ัดส ่วนถ ึงร ้อยละ 

55.4 ของม ูลค ่าการโอน

กรรมส ิท ธิ ์ห ้องช ุด ให ้คน

ต่างด้าวทั้งหมดทั่วประเทศ 

ซึ ่งม ีม ูลค ่า 52,070 ล ้าน

บาท รองลงมาเป็น รัสเซีย 

ม ีส ัด ส ่ว น ร ้อ ย ล ะ  4.6 

สหราชอาณาจักร ร้อยละ 

3.1 ญี่ปุ่น ร้อยละ 3.0 และ

ฝร่ังเศส ร้อยละ 2.9  

(ดูรูปท่ี 1)  

 

ร ปท   1 การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด ห้คนต่างด้าว ทั วปร  ท  

 
 ตรมาส 4 ป  2562 ป  2562 

จ านวน YoY จ านวน YoY 

▪ หน่วย 3,455 
 

-12.8% 13,232 
 

-9.9% 

▪ ม  ค่า ( ้าน าท) 14,629  -15.8% 52,070  -12.0% 

▪    นท   (ตาราง มตร) 133,752  -16.5% 521,725  -13.4% 

▪ 5 จังหวัด 

ท  ม ม  ค่าโอนส งสุด 

(1) กรุง ท    

(2) ช  ุร   

(3) สมุทรปราการ  

(4)    ก ต  

(5) ปร จว ค ร ขันธ์ 

(1) กรุง ท    

(2) ช  ุร   

(3)    ก ต  

(4) สมุทรปราการ 

(5)  ช ยง หม่ 

▪ 5 สั ชาติ 

ท  ม ม  ค่าโอนส งสุด 

(1) จ น 

(2) รัส   ย 

(3) สหราชอาณาจักร 

(4)    ปุ น 

(5) สิงคโปร์ 

(1) จ น 

(2) รัส   ย 

(3) สหราชอาณาจักร 

(4)    ปุ น 

(5)  รั ง  ส 

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                               ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย ์
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 ตรมาส 4 ป  2562 

ไตรมาส 4 ปี 2562 คนต่างด้าวมีการโอน

กรรมส ิท ธิ ์ห ้องช ุด ทั ่วปร ะ เทศ จ านวน 

3,455 หน่วย มูลค่า 14,629 ล้านบาท คิด

เป็นพ้ืนที่ห้องชุดทั้งหมด 133,752 ตาราง

เมตร ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

หน้า (YoY) โดยจ านวนหน่วยลดลงร้อยละ 

-12.8 มูลค่าลดลงร้อยละ -15.8 และพ้ืนท่ี

ห้องชุดลดลงร้อยละ -16.5 มีมูลค่าเฉลี ่ย

ต่อหน่วย 4.23 ล้านบาท และพ้ืนท่ีเฉลี่ยต่อ

หน่วย 38.7 ตารางเมตร (ดูแผนภูมิท่ี 1-3) 

  

 

3,784 3,857 

3,093 

3,960 
3,652 

3,173 
2,952 

3,455 

-3.5%

-17.7%

-4.6%

-12.8%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ปี      ปี      

  น  มิท     การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุของคนต่างด้าว  สดงจ านวนหน่วย

หน่วย YoY

 หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                     ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์ 

13,028 

15,613 

13,168 

17,372 

13,789 

11,881 11,771 

14,629 

5.8%

-23.9%

-10.6%
-15.8%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ปี      ปี      

  น  มิท     การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว  

 สดงจ านวนม  ค่า   ้าน าท 

ม  ค่า   ้าน าท  YoY

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                      ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์ 

155,846 
159,936 

126,818 

160,089 

141,784 

126,727 
119,462 

133,752 

-9.0%

-20.8%

-5.8%

-16.5%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ปี      ปี      

  น  มิท     การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว  

    สดงจ านวน   นท    ตาราง มตร 

   นท    ตาราง มตร  YoY

  หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                  ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์ 
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ป  2562 

ในปี 2562 คนต่างด้าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดท่ัวประเทศ จ านวน 13,232 หน่วย คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 10.5 เม่ือเทียบกับจ านวนหน่วยห้องชุดท่ีโอนกรรมสิทธ์ิท้ังหมด มีมูลค่า 52,070 ล้านบาท 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.4 และมีพ้ืนท่ีห้องชุด 521,725 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.0 

(ดูแผนภูมิท่ี 4)  

เม่ือเทียบกับปี 2561 พบว่า คนต่างด้าวมีจ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดลดลงร้อยละ -9.9 

มูลค่าลดลงร้อยละ -12.0 พ้ืนท่ีห้องชุดลดลงร้อยละ -13.4 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับไตรมาส 4 

ปี 2562  

ท้ังน้ี ห้องชุดท่ีคนต่างด้าวโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2562 มีมูลค่าเฉล่ียต่อหน่วย 3.94 ล้านบาท และ

พ้ืนที่เฉล่ียต่อหน่วย 39.4 ตารางเมตร  

  

 

14,694 

(11.6%)
13,232 (10.5%)

YoY -9.9%

59,182

(17.7%)

52,070

(16.4%)

YoY -12.0%

602,689

(13.9%)
521,725 (12%)

YoY -13.4%

112,410 

(88.4%)

112,789 

(89.5%)

YoY +0.3%

274,495

(82.3%)

264,948

(83.6%)

YoY -3.5%

3,748,127

(86.1%)

3,826,551

(88.0%)

YoY +2.1%

127,104 126,021 333,676 317,018 4,350,816 4,348,276

ปี      ปี      ปี      ปี      ปี      ปี      

หน่วย ม  ค่า 

  ้าน าท  

   นท   

 ตาราง มตร  

  น  มิท     สัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าว ปี            

ต่างด้าว  ส  ข้ม    ไทย  ส อ่อน 

   หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                                                           ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์
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จังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสูงสุด 

จังหวัดที่คนต่างด้าวซื้อห้องชุดมากที่สุด จะอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในจังหวัดท่องเที่ยว

ที่มีช่ือเสียงเป็นส่วนใหญ่ 
  

 ตรมาส 4 ป  2562  

จังหวัดท่ีมีจ านวนหน่วยและจ านวนพ้ืนท่ี

การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้คนต่างด้าว

มากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ 

ชลบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต และเชียงใหม่ 

ตามล าดับ โดยมีจ านวนหน่วยรวม 5 

จังหวัด เท่ากับ 3,262 หน่วย คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 94.4 ของจ านวนหน่วย

ห้องชุดท่ีคนต่างด้าวรับโอนกรรมสิทธ์ิ

ท้ังหมด และมีจ านวนพ้ืนท่ีห้องชุดรวม 5 

จังหวัด เท่ากับ 126,873 ตารางเมตร คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 94.9 ของทั้งหมด  

(ดูแผนภูมิท่ี 5 และ 7) 

 

ส่วนจังหวัดท่ีมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิ

ห้องชุดให้คนต่างด้าวสูงสุด 5 อันดับแรก 

ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี สมุทรปราการ 

ภูเก็ต และประจวบคีรีขันธ์ ตามล าดับ โดย

มีมูลค่ารวม 5 จังหวัด เท่ากับ 14,210 

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.1 ของ

มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้คนต่าง

ด้าวท้ังหมด (ดูแผนภูมิท่ี 6)  

   

  

1,618 (46.8%)

1,095 (31.7%)

307 (8.9%)

125 (3.6%)

117 (3.4%)

193 (5.6%)

กรุง ท   

ช  ุร  

สมุทรปราการ 

   ก ต 

 ช ยง หม่ 

อ  น   

  น  มิท     การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว  นไตรมาส   ปี           

               สดงจ านวนหน่วยส งสุด   จังหวัด รก

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                                           ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์

9,492 (64.9%)

2,850 (19.5%)

791 (5.4%)

771 (5.3%)

305 (2.1%)

419 (2.9%)

กรุง ท   

ช  ุร  

สมุทรปราการ 

   ก ต 

ปร จว ค ร ขันธ ์

อ  น   

  น  มิท     การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว  นไตรมาส   ปี          

               สดงจ านวนม  ค่า   ้าน าท  ส งสุด   จังหวัด รก

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                                           ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์

62,460 (46.7%)

42,113 (31.5%)

9,724 (7.3%)

6,817 (5.1%)

5,758 (4.3%)

6,879 (5.1%)

กรุง ท   

ช  ุร  

สมุทรปราการ 

   ก ต 

 ช ยง หม่ 

อ  น   

  น  มิท     การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว  นไตรมาส   ปี          

               สดงจ านวน   นท    ตาราง มตร  ส งสุด   จังหวัด รก

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                                           ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์



สถานการณ์การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว ไตรมาส 4 ปี 2562          

 6 

 

ป  2562  

จังหวัดท่ีมีจ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

กรุงเทพฯ จ านวน 5,481 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.4 ของหน่วยทั้งหมด รองลงมาคือ 

ชลบุร ีจ านวน 4,740 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 35.8) สมุทรปราการ จ านวน 1,104 หน่วย (สัดส่วน

ร้อยละ 8.3) เชียงใหม่ จ านวน 729 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 5.5) และ ภูเก็ต จ านวน 519 หน่วย 

(สัดส่วนร้อยละ 3.9) ตามล าดับ 

เม่ือเทียบกับปี 2561 จังหวัดท่ีมีจ านวน

หน่วยท่ีคนต่างด้าวโอนกรรมสิทธ์ิลดลง 

ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี และเชียงใหม่ 

โดยลดลงร้อยละ  -22.6 ร้อยละ -2.1 

และ ร้อยละ -37.3 ตามล าดับ ส่วนใน

จังหวัดสมุทรปราการและภู เก็ต มี

จ านวนหน่วยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 83.4 และ

ร้อยละ 7.5 ตามล าดับ (ดูแผนภูมิท่ี 8)  

 

จังหวัดท่ีมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าวสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ มี

มูลค่า 31,628 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.7 ของจ านวนมูลค่าทั้งหมด รองลงมาคือ 

ชลบุรี มีมูลค่า 12,202 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 23.4) ภูเก็ต มีมูลค่า 2,596 ล้านบาท (สัดส่วน

ร้อยละ 5.0) สมุทรปราการ มีมูลค่า 2,489 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 4.8) และเชียงใหม่ มีมูลค่า 

1,683 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 3.2) ตามล าดับ 

เม่ือเทียบกับปี 2561 จังหวัดท่ีมีมูลค่า

ก า ร โอนกรรม สิท ธ์ิ ลดลง  ได้ แ ก่  

กรุงเทพฯ ชลบุรี และเชียงใหม่ โดย

ลดลงร้อยละ -19.4 ร้อยละ -0.9 และ

ร้อยละ -43 .9 ตามล าดับ ส่วนใน

จังหวัดภูเก็ตและสมุทรปราการ มีมูลค่า

การโอนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.2 และร้อยละ 

113.5 ตามล าดับ (ดูแผนภูมิท่ี 9) 

7,085 (48.2%)

4,843 (33.0%)

602 (4.1%)

1,162 (7.9%)

483 (3.3%)

519 (3.5%)

กรุง ท   

ช  ุร  

สมุทรปราการ 

 ช ยง หม่ 

   ก ต 

อ  น   

5,481 (41.4%)

4,740 (35.8%)

1,104 (8.3%)

729 (5.5%)

519 (3.9%)

659 (5.0%)

  น  มิท     การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว  นปี           

               สดงจ านวนหน่วยส งสุด   จังหวัด รก

ปี      ปี      

        หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                                                     ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทร ัย์

39,227 (66.3%)

12,317 (20.8%)

2,400 (4.1%)

1,166 (2.0%)

3,000 (5.1%)

1,072 (1.8%)

กรุง ท   

ช  ุร  

   ก ต 

สมุทรปราการ 

 ช ยง หม่ 

อ  น   

31,628 (60.7%)

12,202 (23.4%)

2,596 (5.0%)

2,489 (4.8%)

1,683 (3.2%)

1,472 (2.8%)

  น  มิท     การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว  นปี           

               สดงจ านวนม  ค่า  ตาราง มตร  ส งสุด   จังหวัด รก

ปี      ปี      

   หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                                                              ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหารมิทรั ย์
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จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าวสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ มี

พ้ืนท่ี 224,280 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.0 ของจ านวนพ้ืนท่ีท้ังหมด รองลงมาคือ 

ชลบุรี มีพ้ืนท่ี 178,515 ตารางเมตร (สัดส่วนร้อยละ 34.2) เชียงใหม่ มีพ้ืนท่ี 33,117 ตารางเมตร 

(สัดส่วนร้อยละ 6.3) สมุทรปราการ มีพ้ืนท่ี 32,900 ตารางเมตร (สัดส่วนร้อยละ 6.3) และภูเก็ต 

มีพ้ืนท่ี 27,287 ตารางเมตร (สัดส่วนร้อยละ 5.2) ตามล าดับ 

เม่ือเทียบกับปี 2561 จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ี

การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่าง

ด้าวลดลง ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี และ

เชียงใหม่ โดยลดลงร้อยละ -25.6 ร้อย

ละ -3.5 และร้อยละ -35.5 ตามล าดับ 

ส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ และภูเก็ต 

มีจ านวนพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 78.0 และ

ร้อยละ 7.4 ตามล าดับ (ดูแผนภูมิท่ี 10)  

  

เม่ือพิจารณาจังหวัดท่ีมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้คนต่างด้าวสูงสุดในปี 2562 แยกตาม

เขต / อ าเภอ จะพบว่า 

กรุงเทพฯ  

มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิสูงสุดใน เขต

ห้วยขวาง วัฒนา คลองเตย พระโขนง 

และคลองสาน ตามล าดับ (ดูแผนภูมิท่ี 11)  

 

 

 
 

ชลบุรี  

มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิสูงสุดใน อ าเภอ

บางละมุง สัตหีบ และศรีราชา ตามล าดับ 

โดยกว่าร ้อยละ 88.5 จะอยู ่ในอ าเภอ

บางละมุง (ดูแผนภูมิท่ี 12) 

 

 

301,297 (50.0%)

185,085 (30.7%)

51,345 (8.5%)

18,484 (3.1%)

25,405 (4.2%)

21,073 (3.5%)

กรุง ท   

ช  ุร  

 ช ยง หม่ 

สมุทรปราการ 

   ก ต 

อ  น   

224,280 (43.0%)

178,515 (34.2%)

33,117 (6.3%)

32,900 (6.3%)

27,287 (5.2%)

25,626 (4.9%)

  น  มิท      การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว  นปี           

                สดงจ านวน   นท    ตาราง มตร  ส งสุด   จังหวัด รก

ปี      ปี      

     หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                                                       ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์

3,678 (9.4%)

6,224 (15.9%)

6,159 (15.7%)

2,548 (6.5%)

863 (2.2%)

19,754 (50.4%)

ห้วยขวาง 

วั นา 

ค อง ตย 

 ร โขนง 

ค องสาน 

อ  น   

4,722 (14.9%)

4,521 (14.3%)

3,441 (10.9%)

2,834 (9.0%)

2,420 (7.7%)

13,691 (43.3%)

  น  มิท      ม  ค่าการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว นกรุง ท               

(  อันดั  รก นปี       หน่วย :  ้าน าท

ปี      ปี      

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                                   ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหารมิทรั ย์

10,677 (86.7%)

970 (7.9%)

637 (5.2%)

33 (0.3%)

 าง  มุง 

สัตห   

 ร ราชา 

อ  น   

10,794 (88.5%)

853 (7.0%)

512 (4.2%)

43 (0.4%)

  น  มิท      ม  ค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าว นจังหวัดช  ุร             

(  อันดั  รก นป ี      หน่วย :  ้าน าท

ปี      ปี      

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                                   ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหารมิทรั ย์
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ภูเก็ต  

มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิสูงสุดใน อ าเภอ

ถลาง กะทู้ และเมืองภูเก็ต ตามล าดับ  

(ดูแผนภูมิท่ี 13) 

 

 

 

สมุทรปราการ  

มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิสูงสุดใน อ าเภอ

เมืองสมุทรปราการ เป็นส่วนใหญ่ โดยมี

สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 96.6  

(ดูแผนภูมิท่ี 14) 

 

 

 

เชียงใหม่  

มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิสูงสุดใน อ าเภอ

เมืองเชียงใหม่  เป็นส่วนใหญ่ โดยมี

สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 92.0 รองลงมาคือ 

แม่ริม สัดส่วนร้อยละ 5.0 (ดูแผนภูมิท่ี 15) 

   

  

 

 

 

1,018 (42.4%)

489 (20.4%)

893 (37.2%)

ถ าง 

ก ท  ้

 ม อง   ก ต 

1,137 (43.8%)

876 (33.8%)

583 (22.4%)

  น  มิท      ม  ค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าว นจังหวัด   ก ต            

(  อันดั  รก นป ี      หน่วย :  ้าน าท

ปี      ปี      

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                                   ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหารมิทรั ย์

1,131 (97.0%)

26 (2.3%)

8 (0.7%)

 ม องสมุทรปราการ 

 าง    

อ  น   

2,404 (96.6%)

81 (3.3%)

4 (0.2%)

  น  มิท      ม  ค่าการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว 

 นจังหวัดสมุทรปราการ (  อันดั  รก นปี       หน่วย :  ้าน าท

ปี      ปี      

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                                   ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหารมิทรั ย์

2,924 (97.5%)

27 (0.9%)

49 (1.6%)

 ม อง ช ยง หม่ 

 ม่ริม 

อ  น   

1,548 (92.0%)

84 (5.0%)

50 (3.0%)

  น  มิท      ม  ค่าการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว 

 นจังหวัด ช ยง หม่ (  อันดั  รก นปี       หน่วย :  ้าน าท

ปี      ปี      

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                                   ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหารมิทรั ย์
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สัญชาติคนต่างด้าว 

 ตรมาส 4 ป  2562  

ชาวจีน เป็นสัญชาติที่โอนกรรมสิทธิ์ห้อง

ชุดมากท่ีสุด ท้ังจ านวนหน่วย จ านวนมูลค่า 

แล ะ พื้น ที ่ห ้องช ุด  โดยม ีจ า นวนหน ่วย 

2,076 หน่วย (มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 

60.1) มูลค่า 8,743 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 

59.8) และพ้ืนที่ห้องชุด 70,544 ตาราง

เมตร (สัดส่วนร้อยละ 52.7) 

สัญชาติที ่มีการรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

มากท่ีสุดเป็นล าดับรองลงมา ได้แก่ รัสเซีย 

สหร าชอาณาจ ักร  ญี ่ปุ ่น  แล ะ  ต ้หว ัน 

ตามล าดับ (ดูแผนภูมิท่ี 16-18)  

 

 

 

 

 

จ น       หน่วย

        

รัส   ย     หน่วย        

สหราชอาณาจักร     หน่วย        

   ปุ น    หน่วย        

ไต้หวัน    หน่วย        

อ  น       หน่วย

        

  น  มิท      การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว 

                  นไตรมาส   ปี       สดงจ านวนหน่วย

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น 

ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์

จ น        ้าน าท 

        

รัส   ย      ้าน าท        

สหราชอาณาจักร      ้าน าท        

   ปุ น      ้าน าท        

สิงคโปร์      ้าน าท        

อ  น          ้าน าท 

        

  น  มิท      การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว 

 นไตรมาส   ปี       สดงจ านวนม  ค่า   ้าน าท 

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น 

ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์

จ น        ตร ม  

        

รัส   ย       ตร ม         

สหราชอาณาจักร       ตร ม         

   ปุ น       ตร ม         

ไต้หวัน       ตร ม         

อ  น          ตร ม  

        

  น  มิท      การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว  

 นไตรมาส   ปี       สดงจ านวน   นท    ตาราง มตร 

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น 

ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์
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ป  2562  

ชาวจีน เป็นสัญชาติท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิ

ห้องชุดมากท่ีสุดในปี 2562 ท้ังจ านวน

หน่วย จ านวนมูลค่า และพ้ืนท่ีห้องชุด โดยมี

การโอนมากถึง 7,506 หน่วย คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 56.7 ของห้องชุดท่ีมีการโอน

กรรมสิทธ์ิโดยคนต่างด้าวท้ังหมด มีมูลค่า 

28,860 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 55.4) 

และพ้ืนท่ีห้องชุด 254,546 ตารางเมตร 

(สัดส่วนร้อยละ 48.8) 

สัญชาติ ท่ี มีการโอนกรรมสิทธ์ิมากท่ี สุด

รองลงมา ได้แก่ รัสเซีย สหราชอาณาจักร 

ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่น ตามล าดับ (ดูแผนภูมิท่ี 19-21)  

 

พ้ืนที่เฉลี่ยต่อหน่วย 
ในกลุ่มสัญชาติท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดมากท่ีสุด 5 อันดับแรกในปี 2562 ได้แก่ จีน รัสเซีย 

สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส และญี่ปุ่น พบว่า สหราชอาณาจักร มีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดขนาด

พ้ืน ท่ี เฉลี่ ยต่อหน่วยใหญ่ ท่ี สุด 51 . 1 

ตารางเมตร ส่วนจีน มีขนาดพ้ืนที่เฉลี่ย

ต่อหน่วยต ่าสุดคือ 33.9 ตารางเมตร  

(ดูแผนภูมิท่ี 22) 

มูลค่าเฉลี่ยต่อหน่วย 
ญ่ีปุ่นมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดในราคา

เฉลี่ยต่อหน่วยสูงสุดคือ 4.2 ล้านบาท 

ในขณะท่ีรัสเซียมีราคาเฉลี่ยต่อหน่วย

ต ่าสุดคือ 3.0 ล้านบาท (ดูแผนภูมิท่ี 22) 

จ น       หน่วย

        

รัส   ย     หน่วย        

สหราชอาณาจักร     หน่วย        

 รั ง  ส     หน่วย        

   ปุ น     หน่วย        

อ  น          หน่วย 

        

  น  มิท      การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว  นปี       

 สดงจ านวนหน่วย

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น 

ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์

 จ น          ้าน าท 

        

 รัส   ย         ้าน าท        

 สหราชอาณาจักร         ้าน าท        

    ปุ น         ้าน าท        

  รั ง  ส         ้าน าท        

 อ  น            ้าน าท 

        

  น  มิท      การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว  นปี      

 สดงจ านวนม  ค่า   ้าน าท 

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น 

ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์

จ น         ตร ม  

        

รัส   ย        ตร ม         

สหราชอาณาจักร        ตร ม         

 รั ง  ส        ตร ม         

   ปุ น        ตร ม         

อ  น           ตร ม  

        

  น  มิท      การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว  นปี      

 สดงจ านวน   นท    ตาราง มตร 

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น 

ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์

33.9
38.3

51.1 48.5
41.0

3.8
3.0

4.0 3.9 4.2

    จ น     รัส   ย     สหราช

อาณาจักร 

     รั ง  ส        ปุ น 

  น  มิท      การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว  นปี      

 สดง   นท  ห้องชุด     ยต่อหน่วย    ราคา     ยต่อหน่วย

   นท       ยต่อหน่วย  ตร ม   ราคา     ยต่อหน่วย   ้าน าท  

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                              ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์
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มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดแยกรายจังหวัด 

เม่ือพิจารณาสัญชาติท่ีมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดสูงสุด แยกตามจังหวัด ในปี 2562 พบว่า 

กรุงเทพฯ  

ชาวจีนเป็นสัญชาติท่ีโอนกรรมสิทธ์ิมาก

ท่ีสุด จ านวน 19,784 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 62.6 ของมูลค่าการโอนใน

จังหวัด แต่มูลค่าลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 

-5.0 รองลงมาเป็น มาเลเซีย สิงคโปร์ 

ญ่ีปุ่น และ ต้หวัน ซึ่ง 4 สัญชาติ น้ีมี

สัดส่วนการโอนรวมกันเพียงร้อยละ 11.6 

และมีเพียงมาเลเซียท่ีมีมูลค่าการโอน

เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 แต่อีก 3 สัญชาติมี

มูลค่าการโอนลดลง (ดูแผนภูมิท่ี 23)  

 

ชลบุรี  
ชาวจีน ยังเป็นสัญชาติท่ีมีมูลค่าการ

โอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดมากท่ี สุดถึง 

5,255 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 43.1) 

เ พ่ิ มขึ้ นจ ากปี  256 1  ร้อยล ะ  5 .0 

รองลงมาคือ รัสเซีย สหราชอาณาจักร 

ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่น โดย 4 สัญชาติน้ีมี

สัดส่วนรวมกันร้อยละ 25.2 และรัสเซีย

เป็นสัญชาติ เดียวท่ีมีมูลค่าการโอน

ลดลงจากปี 2561 (ดูแผนภูมิท่ี 24)  

 

ภูเก็ต  
รัสเซียเป็นสัญชาติท่ีมีมูลค่าการโอน

กรรมสิทธ์ิห้องชุดมากท่ีสุด 831 ล้าน

บาท (สัดส่วนร้อยละ 32.0) เพ่ิมขึ้นจาก

ปี 2561 ร้อยละ 27.7 รองลงมาคือ จีน 

สหราชอาณาจักร  ฝ ร่ัง เศส แล ะ

สหรัฐอเมริกา  ซึ่ ง  4 สัญชาติ น้ี มี

สัดส่วนรวมกัน ร้อยละ 30 .3 โดย

สหรัฐอเมริกาเป็นสัญชาติ เดียวท่ีมี

มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดเพ่ิมขึ้น

จากปี 2561 (ดูแผนภูมิท่ี 25)  

 

20,824 (53.1%)

907 (2.3%)

1,886 (4.8%)

1,262 (3.2%)

1,181 (3.0%)

13,167 (33.6%)

จ น 

มา     ย 

สิงคโปร์ 

   ปุ น 

ไต้หวัน 

อ  น    

19,784 (62.6%)

974 (3.1%)

970 (3.1%)

874 (2.8%)

827 (2.6%)

8,199 (25.9%)

  น  มิท      การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว นกรุง ท   

 สดงจ านวนม  ค่า   ้าน าท  

ปี      ปี      

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                                          ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์

5,003 (40.6%)

1,581 (12.8%)

576 (4.7%)

481 (3.9%)

217 (1.8%)

4,459 (36.2%)

จ น 

รัส   ย 

สหราชอาณาจักร 

 รั ง  ส 

   ปุ น 

อ  น    

5,255 (43.1%)

1,481 (12.1%)

577 (4.7%)

538 (4.4%)

491 (4.0%)

3,860 (31.6%)

  น  มิท      การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว นจังหวัดช  ุร 

 สดงจ านวนม  ค่า   ้าน าท  

ปี      ปี      

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                                          ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์

650 (27.1%)

505 (21.0%)

216 (9.0%)

201 (8.4%)

63 (2.6%)

765 (31.9%)

รัส   ย 

จ น 

สหราชอาณาจักร 

 รั ง  ส 

สหรั อ มริกา 

อ  น    

831 (32.0%)

384 (14.8%)

164 (6.3%)

151 (5.8%)

88 (3.4%)

977 (37.6%)

  น  มิท      การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว นจังหวัด   ก ต

 สดงจ านวนม  ค่า   ้าน าท  

ปี      ปี      

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                                          ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์
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สมุทรปราการ  

ชาวจ ีนม ีม ูล ค ่า ก า ร โ อนม าก ที ่ส ุด 

1 ,980 ล ้านบาท (ส ัดส ่วนร ้อยล ะ 

79.6) เ พ่ิมขึ ้นจากปี 2561 ร้อยละ 

130.4 รองลงมาเป็น ฮ่องกง ญี่ปุ่น 

 ต้หวัน และสหราชอาณาจักร ซึ่งทั้ง 

4 สัญชาติ มีส ัดส่วนรวมกันเพียง

ร้อยละ 14.0 โดยทั ้ง 4 สัญชาติมี

ม ูล ค ่า ก า ร โอนกรรมส ิท ธิ ์ห ้องช ุด

เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 (ดูแผนภูมิท่ี 26) 

 

เชียงใหม่  

ชาวจีน เป็นสัญชาติที่มีมูลค่าการโอน

มากที่สุด 1,111 ล้านบาท (สัดส่วนร้อย

ละ 66.0) ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 

- 46 . 4  รองลงมา เป ็น  เก าหล ีใต ้ 

สหราชอาณาจ ักร  ฝ รั ่ง เศส แล ะ

สหรัฐอเมริกา ซึ ่งทั้ง 4 สัญชาติ มี

ส ัดส ่วนรวมก ันร ้อยล ะ  17 .9  โดย

ฝรั ่งเศส เป็นสัญชาติเด ียวที ่ม ูลค่า

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพ่ิมขึ้นจาก

ปี 2561 (ดูแผนภูมิท่ี 27)  

 

 

 

 

 

859 (73.7%)

24 (2.1%)

25 (2.2%)

38 (3.3%)

19 (1.7%)

199 (17.1%)

จ น 

 ่องกง 

   ปุ น 

ไต้หวัน 

สหราชอาณาจักร 

อ  น    

1,980 (79.6%)

128 (5.2%)

97 (3.9%)

85 (3.4%)

38 (1.5%)

161 (6.5%)

  น  มิท      การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว นจังหวัดสมุทรปราการ

 สดงจ านวนม  ค่า   ้าน าท  

ปี      ปี      

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                                          ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์

2,071 (69.1%)

157 (5.2%)

101 (3.4%)

58 (1.9%)

105 (3.5%)

508 (16.9%)

จ น 

 กาห   ต้ 

สหราชอาณาจักร 

 รั ง  ส 

สหรั อ มริกา 

อ  น    

1,111 (66.0%)

118 (7.0%)

68 (4.0%)

60 (3.6%)

55 (3.3%)

270 (16.1%)

  น  มิท      การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว นจังหวัด ช ยง หม่

 สดงจ านวนม  ค่า   ้าน าท  

ปี      ปี      

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                                                          ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์
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ระดับราคาการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าว 

หน่วยแยกตามระดับราคา 

 ตรมาส 4 ป  2562  

การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้คนต่างด้าว มีจ านวนหน่วยมากท่ีสุดอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00 

ล้านบาท มีจ านวน 923 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.7 ของหน่วยท่ีโอนท้ังหมด 3,455 หน่วย 

รองลงมาคือระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีจ านวน 875 หน่วย สัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ

ร้อยละ 25.3 ส่วนระดับราคาท่ีมีจ านวนหน่วยน้อยท่ีสุดคือ ระดับราคา 7.51 – 10.00 ล้านบาท มี

จ านวน 146 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.2 และเม่ือพิจารณาย้อนหลังไปถึงปี 2561 จะพบว่า

ทุกไตรมาสมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันคือมีจ านวนหน่วยท่ีโอนอยู่ในระดับราคา 2.01 – 5.00 

ล้านบาท เป็นส่วนใหญ่ (ดูแผนภูมิท่ี 28) 

 

 

367

(9.7%)

466

(12.1%)

295

(9.5%)

284

(7.2%)

328

(9.0%)

307

(9.7%)

213

(7.2%)

225

(6.5%)

727

(19.2%)

548

(14.2%)

359

(11.6%)

374

(9.4%)

348

(9.5%)

257

(8.1%)

274

(9.3%)

239

(6.9%)

616

(16.3%)

511

(13.2%)

320

(10.3%)

351

(8.9%)

435

(11.9%)

410

(12.9%)

499

(16.9%)

423

(12.2%)

704

(18.6%)

692

(17.9%)

640

(20.7%)

991

(25.0%)

1,030

(28.2%)

1,002

(31.6%)

702

(23.8%)

923

(26.7%)

772

(20.4%)

843

(21.9%)

683

(22.1%)

944

(23.8%)

869

(23.8%)

663

(20.9%)

755

(25.6%)

875

(25.3%)

334

(8.8%)

433

(11.2%)

466

(15.1%)

548

(13.8%)

360

(9.9%)

273

(8.6%)

242

(8.2%)

412

(11.9%)

121

(3.2%)

166

(4.3%)

145

(4.7%)

242

(6.1%)

135

(3.7%)

112

(3.5%)

106

(3.6%)

146

(4.2%)

143

(3.8%)

198

(5.1%)

185

(6.0%)

226

(5.7%)

147

(4.0%)

149

(4.7%)

161

(5.5%)

212

(6.1%)

3,784 

3,857 

3,093 

3,960 

3,652 

3,173 

2,952 

3,455 

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

ป
 ี2
5
6
  

ป
 ี2
5
6
2
 

  น  มิท   2  การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าว ปี 256  – 2562  สดงจ านวนหน่วย  ยกตามร ดั ราคา

ไม่ กิน                5        5    2        2                      5        5        5        5              มากกว่า        

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                       ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์
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ป  2562  

จ านวนหน่วยห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ให้คนต่างด้าวมากที่สุด จะอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00 

ล้านบาท มีจ านวน 3,657 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.6 ของจ านวนหน่วยที่โอนท้ังหมด 

13,232 หน่วย โดยเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 20.8 ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวที่มีการปรับตัว

เพ่ิมขึ้น ส่วนในระดับราคาอื่น ๆ มีการปรับตัวลดลงทั้งหมด ระดับราคาที่มีจ านวนหน่วยโอน

รองลงมาคือ 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีจ านวน 3,162 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.9 

ส่วนระดับราคาที่มีจ านวนหน่วยน้อยที่สุดคือ 7.51 – 10.00 ล้านบาท มีจ านวน 499 หน่วย 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.8 (ดูแผนภูมิท่ี 29) 

 

 

1,073 (8.1%) YoY = -24.0%

1,118 (8.4%) YoY = -44.3%

1,767 (13.4%) YoY = -1.7%

3,657 (27.6%) YoY = 20.8%

3,162 (23.9%) YoY = -2.5%

1,287 (9.7%) YoY = -27.7%

499 (3.8%) YoY = -26.0%

669 (5.1%) YoY = -11.0%

1,412 (9.6%)

2,008 (13.7%)

1,798 (12.2%)

3,027 (20.6%)

3,242 (22.1%)

1,781 (12.1%)

674 (4.6%)

752 (5.1%)

ไม่ กิน       

         5      

  5    2        

2               

       5        

5        5      

  5              

มากกว่า        

  น  มิท   2  การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าว ปี 256  – 2562  สดงจ านวนหน่วย  ยกตามร ดั ราคา

ป ี256  

ป ี2562 

                         

 

      2                   YoY = -9.9%)

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                       ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์
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มูลค่าแยกตามระดับราคา 

 ตรมาส 4 ป  2562  

มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าว มีมูลค่าสูงสุดอยู่ในระดับราคา มากกว่า 10 

ล้านบาท โดยมีจ านวน 3,970 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.1 ของมูลค่าที่โอนทั้งหมด 

14,629 ล้านบาท รองลงมาคือระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีจ านวน 3,373 ล้านบาท 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.1 ทั้งนี้มีแนวโน้มที่ไปในทิศทางเดียวกันเกือบทุกไตรมาสย้อนหลังไป

จนถึงปี 2561 (ดูแผนภูมิท่ี 30) 

 

 

1.6%

1.7%

1.4%

1.1%

1.6%

1.6%

1.2%

1.0%

7.2%

4.5%

3.5%

2.8%

3.2%

2.8%

3.1%

2.1%

1,073

(8.2%)

897 

(5.7%)

568

(4.3%)

625

(3.6%)

769

(5.6%)

704

(5.9%)

863

(7.3%)

744

(5.1%)

1,760

(13.5%)

1,743 

(11.2%)

1,621

(12.3%)

2,485

(14.3%)

2,601

(18.9%)

2,477

(20.8%)

1,724

(14.6%)

2,343

(16.0%)

2,948

(22.6%)

3,285 

(21.0%)

2,646

(20.1%)

3,656

(21.0%)

3,345

(24.3%)

2,563

(21.6%)

2,848

(24.2%)

3,373

(23.1%)

2,002

(15.4%)

2,645 

(16.9%)

2,888

(21.9%)

3,386

(19.5%)

2,195

(15.9%)

1,655

(13.9%)

1,484

(12.6%)

2,490

(17.0%)

1,041

(8.0%)

1,428 

(9.1%)

1,239

(9.4%)

2,051

(11.8%)

1,179

(8.6%)

960

(8.1%)

929

(7.9%)

1,259

(8.6%)

3,046

(23.4%)

4,640 

(29.7%)

3,564

(27.1%)

4,496

(25.9%)

3,037

(22.0%)

3,000

(25.3%)

3,417

(29.0%)

3,970

(27.1%)

13,028 

15,613 

13,168 

17,372 

13,789 

11,881 

11,771 

14,629 

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

ป
 ี2
5
6
  

ป
 ี2
5
6
2
 

  น  มิท      การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าว ปี 256  – 2562  สดงจ านวนม  ค่า   ้าน าท   ยกตามร ดั ราคา

ไม่ กิน                5        5    2        2                      5        5        5        5              มากกว่า        

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                       ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์
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ป  2562  

มีสัดส่วนสูงสุดอยู่ในระดับราคา มากกว่า 10 ล้านบาท โดยมีมูลค่า 13,424 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 25.8 ของมูลค่าที่โอนทั้งหมด 52,070 ล้านบาท รองลงมาคือระดับราคา 

3.01 – 5.00 ล้านบาท มีมูลค่า 12,128 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.3 ส่วนระดับราคาท่ีมี

สัดส่วนมูลค่าน้อยท่ีสุดคือ ไม่เกิน 1 ล้านบาท มีมูลค่า 701 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.3 

ท้ังน้ีในทุกระดับราคามีการปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับปี 2561 ยกเว้นระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท 

ท่ีมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.2 (ดูแผนภูมิท่ี 31) 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้อความจ ากัดความรับผดิชอบ 

ข้อมูลสถิติ ข้อเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ี ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับมาจาก

แหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้หรือจากการประมวลผลท่ีเช่ือถือได้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้

ตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหน่ึงแล้ว แต่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถยืนยันความ

ถูกต้องหรือความเป็นจริง และไม่อาจรับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

จากการใช้ข้อมูล ผู้น าข้อมูลไปใช้พึงใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 

 

สนใจรายละเอียดเพ่ิมเตมิ ตดิตอ่ฝ่ายประชาสมัพันธ์ เบอรโ์ทรศพัท ์0-2645-9677 

701 (1.3%) YoY = -19.2%

1,440 (2.8%) YoY = -44.2%

3,079 (5.9%) YoY = -2.6%

9,145 (17.6%) YoY = 20.2%

12,128 (23.3%) YoY = -3.2%

7,823 (15.0%) YoY = -28.4%

4,328 (8.3%) YoY = -24.9%

13,424 (25.8%) YoY = -14.7%

868 (1.5%)

2,580 (4.4%)

3,163 (5.3%)

7,609 (12.9%)

12,535 (21.2%)

10,921 (18.5%)

5,760 (9.7%)

15,745 (26.6%)

ไม่ กิน       

                

                

                

                

                

                 

มากกว่า        

  น  มิท      การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างด้าว ป ี     –       สดงจ านวนม  ค่า   ้าน าท   ยกตามร ดั ราคา

ปี      

ปี      

            59 182         

      2                     YoY = -12.0%)

หมาย หตุ :  ป นข้อม      องต้น                       ท  มา :   นย์ข้อม  อสังหาริมทรั ย์


