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ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 10 มิถุนายน 2553 

โทร. 02-202-1518 (สําหรับสื่อมวลชน) 

ขอมูลจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพย ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล  

เดือนเมษายน ป 2553 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยขอมูลปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย

ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ประจําเดือนเมษายน ป 2553 พบวา มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยทุก

ประเภท ทั้งที่อยูอาศัย ที่ดินเปลา และอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ จํานวนรวมกันประมาณ 10,400 หนวย ลดลงถึงรอย

ละ 78 จากเดือนมีนาคม และลดลงรอยละ 7 จากเดือนเมษายนปกอน (ซึ่งมีเหตุการณรุนแรงทางการเมืองเชนเดียวกัน)  

ทั้งนี้ เปนการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะท่ีอยูอาศัยประมาณ 7,700 หนวย ลดลงรอยละ 80 จากเดือนมีนาคม แตลดลง

เล็กนอยเพียงรอยละ 1 จากเดือนเมษายน 2552 สําหรับที่ดินเปลามีการโอนจํานวน 2,550 แปลง ลดลงรอยละ 73 จาก

เดือนมีนาคมท่ีมีการโอนประมาณ 10,400 แปลง 

จากที่อยูอาศัยที่มีโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด แบงเปนอาคารชุดมากที่สุดประมาณ 3,000 หอง ลดลงรอยละ 83 จาก

เดือนกอน รองลงมาเปนทาวนเฮาสประมาณ 2,600 แปลง ลดลงรอยละ 73 จากเดือนกอน เปนบานเด่ียวเพียงประมาณ 

1,250 หนวย ลดลงรอยละ 80 จากเดือนกอน อาคารพาณิชยประมาณ 700 หนวย ลดลงรอยละ 79 จากเดือนกอน และ

บานแฝดไมถึง 200 หนวย ลดลงรอยละ 82 จากเดือนกอน  

มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยในเดือนเมษายน ป 2553 รวมประมาณ 21,300 ลานบาท ลดลงรอยละ 

89 จากเดือนกอน และลดลงรอยละ 13 จากเดือนเดียวกันของปกอน สําหรับการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะท่ีอยูอาศัยมีมูลคา

ประมาณ 12,900 ลานบาท ลดลงรอยละ 87 จากเดือนกอน และลดลงรอยละ 8 จากเดือนเดียวกันของปกอน เปนอาคาร

ชุดมากท่ีสุด มูลคา 4,600 ลานบาท บานเด่ียวมูลคา 3,600 ลานบาท ทาวนเฮาสมูลคา 2,800 ลานบาท อาคารพาณิชย

มูลคา 1,500 ลานบาท และบานแฝดมูลคาประมาณ 300 ลานบาท สวนที่ดินเปลามีมูลคาการโอนประมาณ 7,600 ลาน

บาท 

เปรียบเทียบจํานวนหนวยและมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะท่ีอยูอาศัยในแตละเดือนของไตรมาสแรกและไตร

มาสที่สอง ในปที่แลวและปนี้ พบวา ในป 2552 มียอดการโอนเฉพาะท่ีอยูอาศัยตามลําดับ คือ มกราคม 9,500 หนวย 

กุมภาพันธ 11,000 หนวย มีนาคม 18,000 หนวย เมษายน 7,800 หนวย พฤษภาคม 10,400 หนวย และมิถุนายน 16,100 

หนวย โดยตลาดที่อยูอาศัยฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจในชวงประมาณกลางปที่แลวตอเน่ืองมาถึงไตรมาสแรกปนี้ สําหรับ

ในปนี้ 4 เดือนแรกมียอดการโอนตามลําดับ คือ มกราคม 9,900 หนวย กุมภาพันธ 13,400 มีนาคม 37,800 หนวย และ

เมษายนเพียง 7,700 หนวย ซึ่งเกิดจากผลกระทบจากวิกฤตการทางการเมือง 

คากลาง (Median) ตอหนวยของมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยของบานเด่ียวมีคาสูงท่ีสุดอยูที่ประมาณ 

1.83 ลานบาท โดยคากลางของหนวยขายใหม (โอนจากนิติบุคคล) อยูที่ 3.55 ลานบาท และหนวยขายมือสอง (โอนจาก

บุคคลธรรมดา) อยูที่ประมาณ 1.5 ลานบาท สําหรับหองชุดคอนโดมิเนียมมีคากลางของมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ตอหนวย

ตํ่าเพียงประมาณ 7 แสนบาท โดยหากเปนหนวยใหมมีมูลคาตอหนวยประมาณ 1.31 ลานบาท และหากเปนหนวยขายมือ

สองมีมูลคาตอหนวยประมาณ 4.5 แสนบาท แสดงวาในชวงเดือนเมษายนมีการโอนกรรมสิทธิ์หนวยหองชุดคอนโดมิเนียม

ราคาถูกเปนสวนใหญ 
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สัดสวนจํานวนแปลงที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ 

 

สัดสวนมูลคาที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ 

 

คากลาง (Median) มูลคาตอหนวยของที่อยูอาศัยทุกประเภท หนวยขายใหม และหนวยขายมือสอง 

ประเภทอสังหารมิทรัพย 
คากลางมูลคาตอหนวย 

(ลานบาท) 

คากลางมูลคาตอหนวย 

ของหนวยขายใหม (ลานบาท) 

คากลางมูลคาตอหนวย 

ของหนวยขายมือสอง (ลานบาท) 

หองชุด 0.70 1.31 0.45 

บานเด่ียว 1.83 3.55 1.50 

ทาวนเฮาส 0.81 0.88 0.80 

บานแฝด 1.50 2.20 1.23 

อาคารพาณิชย 1.50 1.64 1.43 

 

 



REIC Research Report 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล  
ศูนยขอมูลอสงัหาริมทรพัย ธนาคารอาคารสงเคราะห ชั้น 18 อาคาร 2 เลขท่ี 63 ถ.พระราม 9 หวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท  0-2645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

 

แผนภูมิท่ี 1 จํานวนแปลงการโอนกรรมสทิธิ์อสังหาริมทรัพยใน กทม. - ปริมณฑล 
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ท่ีอยูอาศัย/Residential Buildings อสังหาริมทรัพยอื่นๆ/Other Buildingsหมายเหตุ : 1) เฉพาะเอกสารสิทธ์ิประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก
                2) เฉพาะการจดทะเบยีนประเภทขาย ไมรวมขายฝากและจํานอง
                3) R หมายถงึ ขอมลูท่ีมกีารปรับปรุง
                4) P หมายถงึ ขอมลูเบือ้งตน
                5) รฐับาลไดออกมาตรการลดภาษแีละคาธรรมเนียมโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศยัและอาคารสํานักงาน 4 รอบ 
                    รอบแรกต้ังแตเดือน ม.ีค.51 - ม.ีค.52 รอบท่ี 2 ต้ังแตเดือน ม.ีค.52 - ม.ีค.53 รอบท่ี 3 ต้ังแตเดือน เม.ย. - พ.ค.53 
                    และรอบท่ี 4 ตออายจุนถงึ ม.ิย.53
ท่ีมา : กรมท่ีดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยขอมลูอสังหาริมทรัพย  

 
แผนภูมิที ่2 มูลคาการโอนกรรมสทิธิ์อสงัหาริมทรัพยใน กทม. - ปริมณฑล 
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ทีอ่ยูอาศัย/Residential Buildings อสังหาริมทรัพยอื่นๆ/Other Buildingsหมายเหตุ : 1) เฉพาะเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก
                2) เฉพาะการจดทะเบยีนประเภทขาย ไมรวมขายฝากและจาํนอง
                3) R หมายถงึ ขอมลูท่ีมกีารปรบัปรงุ
                4) P หมายถงึ ขอมลูเบือ้งตน
                5) รฐับาลไดออกมาตรการลดภาษแีละคาธรรมเนียมโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศยัและอาคารสํานักงาน 4 รอบ 
                    รอบแรกต้ังแตเดือน ม.ีค.51 - ม.ีค.52 รอบท่ี 2 ต้ังแตเดือน ม.ีค.52 - ม.ีค.53 รอบท่ี 3 ต้ังแตเดือน เม.ย. - พ.ค.53 
                    และรอบท่ี 4 ตออายุจนถงึ ม.ิย.53
ท่ีมา : กรมท่ีดนิ
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยขอมูลอสังหารมิทรพัย  
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แผนภูมิท่ี 3 พื้นท่ีการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชดุใน กทม. - ปริมณฑล 
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หมายเหต ุ: 1) เฉพาะการจดทะเบยีนประเภทขาย ไมรวมขายฝากและจาํนอง
                2) R หมายถึง ขอมูลทีมี่การปรับปรงุ
                3) P หมายถึง ขอมูลเบ้ืองตน
                4) รัฐบาลไดออกมาตรการลดภาษีและคาธรรมเนยีมโอนกรรมสทิธิ์ทีอ่ยูอาศัยและอาคารสาํนกังาน 4 รอบ 
                    รอบแรกตัง้แตเดอืน มี.ค.51 - มี.ค.52 รอบที ่2 ตัง้แตเดอืน มี.ค.52 - มี.ค.53 รอบที ่3 ตัง้แตเดอืน เม.ย. - พ.ค.53 
                    และรอบที ่4 ตออายุจนถึง มิ.ย.53
ทีม่า : กรมทีด่นิ
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนยขอมูลอสงัหาริมทรัพย  

 

 

 

 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือได

หรือจากการประมวลผลที่เช่ือถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหนึ่งแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไม

สามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูล

ไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม   


