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  ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 10 สิงหาคม 2553 

  โทร. 02-202-1518  

 

ขอมูลโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรพัย  

ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล  

ไตรมาส 2 ป 2553 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยขอมูลปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพยในพืน้ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล พบวาในไตรมาส 2 ของป 2553 มีการโอนกรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพยทุกประเภทจํานวนรวมประมาณ 57,400 หนวย ลดลงรอยละ 28 จากไตรมาสแรก  หากนับ

เฉพาะการโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัย มจีํานวนประมาณ 45,200 หนวย ลดลงรอยละ 26 จากไตรมาสแรก แต

เพิ่มข้ึนรอยละ 32 จากไตรมาส 2 ของป 2552  

 

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยขอมูลเพิ่มเติมวา จากที่อยูอาศัยที่มี

การโอนกรรมสิทธิท์ั้งหมดนัน้ มยีอดการโอนกรรมสิทธิ์ลดลงมากจากไตรมาสแรกในทุกประเภทของที่อยูอาศัย 

แตเมื่อเทียบกบัไตรมาส 2 ของปที่แลวพบวายงัมีปริมาณสูงกวา ทั้งนี้เปนเพราะไตรมาสแรกของปนี้มียอดการ

โอนสูงมากเปนประวัติการณ และถึงแมจะชะลอลงมากในไตรมาสทีส่อง แตกย็ังมแีรงสงจากมาตรการลดหยอน

คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิท์ี่ขยายเวลามาจนจบเดือนมิถนุายนมาชวย 

 

ทั้งนี้ สามารถแยกการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยูอาศัยไดเปนอาคารชุดมากที่สุดประมาณ 18,000 หนวย 

(สัดสวนรอยละ 40) ลดลงรอยละ 33 จากไตรมาสแรก แตเพิม่ข้ึนรอยละ 59 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน 

รองลงมาเปน ทาวนเฮาสจาํนวน 14,000 หนวย (สัดสวนรอยละ 31) ลดลงรอยละ 16 จากไตรมาสแรก แต

เพิ่มข้ึนรอยละ 23 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน บานเด่ียวมีจาํนวน 8,100 หนวย (สัดสวนรอยละ 18) ลดลง

รอยละ 22 จากไตรมาสแรก แตเพิ่มข้ึนรอยละ 10 จากไตรมาสเดียวกนัของปกอน อาคารพาณิชยจํานวน 3,900 

หนวย (สัดสวนรอยละ 9) ลดลงรอยละ 32 จากไตรมาสแรก แตเพิม่ข้ึนรอยละ 25 จากไตรมาสเดียวกนัของป

กอน และบานแฝดจํานวน 1,200 หนวย (สัดสวนรอยละ 3) ลดลงรอยละ 17 จากไตรมาสแรก แตเพิ่มข้ึนรอยละ 

12 จากไตรมาสเดียวกนัของปกอน 

 

มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยูอาศัยอยูที่ประมาณ 92,000 ลานบาท ลดลงรอยละ 38 จากไตรมาส

แรก แตเพิ่มข้ึนรอยละ 35 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยแบงเปนมูลคาการโอนอาคารชุดมากที่สุด มูลคา  

35,000 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 38) ลดลงรอยละ 50 จากไตรมาสกอน แตเพิ่มข้ึนรอยละ 85 จากไตรมาส
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เดียวกันของปกอน รองลงมาเปน บานเด่ียวมูลคา 27,800 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 30) ลดลงรอยละ 29 จาก

ไตรมาสกอน แตเพิ่มข้ึนรอยละ 9 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน ทาวนเฮาสมูลคา 18,200 ลานบาท (สัดสวน

รอยละ 20) ลดลงรอยละ 20 จากไตรมาสกอน แตเพิ่มข้ึนรอยละ 26 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน อาคาร

พาณิชยมูลคา 8,500 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 9) ลดลงรอยละ 42 จากไตรมาสกอน แตเพิ่มข้ึนรอยละ 16 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปกอน และบานแฝดมูลคา 2,500 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 3) ลดลงรอยละ 19 จากไตร

มาสกอน แตเพิ่มข้ึนรอยละ 17 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน 

 

5 เขตที่มีหนวยที่อยูอาศัยโอนกรรมสิทธจากนิติบุคคลซ่ึงสวนใหญเปนหนวยขายใหม มากที่สุดในไตร

มาส 2 ป 2553 คือ เขตพระโขนง เขตบางซ่ือ อําเภอบางพลี จ.สมทุรปราการ และอําเภอเมืองนนทบุรี ตามลําดับ  

 

สําหรับ 5 เขตที่มีหนวยที่อยูอาศัยโอนกรรมสิทธจากบุคคลธรรมดาซ่ึงเปนหนวยขายมือสอง มากทีสุ่ดใน

ไตรมาส 2 ป 2553 คือ เขตบางกะป เขตพระโขนง อําเภอเมืองสมุทรปราการ เขตบางซ่ือ และอําเภอเมืองนนทบุรี 

ตามลําดับ 

 

คากลาง (Median) ตอหนวยของมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยของบานเด่ียวมีคาสูงที่สุดอยูที่

ประมาณ 2.5 ลานบาท โดยคากลางของหนวยขายใหม (โอนจากนิติบุคคล) อยูที่ 3.76 ลานบาท และหนวยขาย

มือสอง (โอนจากบุคคลธรรมดา) อยูที่ประมาณ 1.63 ลานบาท รองลงมาคือบานแฝด ซึ่งมีคากลางมูลคาอยูที่

ประมาณ 2 ลานบาท โดยหนวยขายใหมมีมูลคาตอหนวยประมาณ 2.5 ลานบาท และหนวยขายมือสองมีมูลคา

ตอหนวยอยูที่ 1.3 ลานบาท สําหรับหองชุดคอนโดมิเนียมมีคากลางของมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ตอหนวย

ประมาณ 1.03 ลานบาท โดยหากเปนหนวยใหมมีมูลคาตอหนวยประมาณ 1.62 ลานบาท และหากเปนหนวย

ขายมือสองมีมูลคาตอหนวยประมาณ 4.7 แสนบาท  

 

เมื่อพิจารณาเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียวพบวา มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยูอาศัย 

22,680 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 53 จากเดือนพฤษภาคม (ซึ่งเปนเดือนที่เกิดเหตุการณรุนแรงทางการเมือง) และ

เพิ่มข้ึนรอยละ 41 จากเดือนเดียวกันของปกอน  
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สัดสวนจํานวนหนวยที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ               สัดสวนมูลคาที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ  

ไตรมาส 2 ป 2553                                    ไตรมาส 2 ป 2553 

       

              

คากลาง (Median) ตอหนวยมูลคาการโอนกรรมสิทธ์ิของที่อยูอาศัยประเภทตางๆ  

ประเภท
อสังหาริมทรัพย 

ประเภทผูถือกรรมสิทธิ ์
2552 2553 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

อาคารชุด 

บุคคลธรรมดา (หนวยมือสอง) 424,266 433,650 468,290 450,000 468,000 470,550 

นิติบุคคล (หนวยใหม) 1,452,748 1,612,800 1,567,620 1,769,094 1,727,640 1,616,359 

รวม 1,103,000 1,050,525 1,216,000 1,486,503 1,340,000 1,034,646 

บานเด่ียว 

บุคคลธรรมดา (หนวยมือสอง) 1,592,000 1,500,000 1,600,000 1,656,320 1,736,640 1,630,870 

นิติบุคคล (หนวยใหม) 3,647,163 3,890,000 3,567,500 3,600,000 3,517,560 3,756,600 

รวม 2,500,000 2,600,000 2,626,000 2,630,000 2,541,250 2,500,000 

ทาวนเฮาส 

บุคคลธรรมดา (หนวยมือสอง) 800,000 800,000 800,000 815,328 844,800 818,832 

นิติบุคคล (หนวยใหม) 1,319,000 1,384,225 1,440,000 1,461,000 1,342,880 1,280,000 

รวม 950,000 950,000 998,760 1,000,000 1,000,000 960,000 

บานแฝด 

บุคคลธรรมดา (หนวยมือสอง) 1,231,000 1,280,000 1,300,000 1,260,000 1,387,000 1,298,500 

นิติบุคคล (หนวยใหม) 2,229,500 2,282,616 2,429,000 2,400,000 2,461,000 2,500,000 

รวม 1,790,000 1,938,240 2,050,000 2,046,500 2,061,310 2,000,000 

อาคารพาณิชย 

บุคคลธรรมดา (หนวยมือสอง) 1,417,200 1,494,528 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

นิติบุคคล (หนวยใหม) 2,144,392 2,234,569 1,884,248 2,040,000 2,000,000 1,912,500 

รวม 1,550,000 1,595,000 1,600,000 1,607,520 1,614,468 1,513,200 
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สัดสวนหนวยที่อยูอาศัยใหมและมือสอง ที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิในไตรมาส 2 ป 2553 

ประเภทอสังหารมิทรัพย หนวยรวม 
นิติบุคคล 

(หนวยขายใหม) 

บุคคลธรรมดา  

(หนวยขายมือสอง) 

ที่อยูอาศัยทุกประเภท 45,200 52% 48% 

อาคารชุด 18,000 66% 34% 

บานเด่ียว 8,100 41% 59% 

ทาวนเฮาส 14,000 47% 53% 

บานแฝด 1,200 62% 38% 

อาคารพาณิชย 3,900 22% 78% 

 

 

5 ลําดับเขตที่มีหนวยการโอนกรรมสิทธ์ิมากที่สุดใน กทม. – ปริมณฑล ไตรมาส 2 ป 2553 

ลําดับ 
หองชุดคอนโดมิเนียม ที่อยูอาศัยแนวราบ รวมทุกประเภท 

หนวยขายใหม หนวยมือสอง หนวยขายใหม หนวยมือสอง หนวยขายใหม หนวยมือสอง 

1 พระโขนง บางกะป 
อ.ลําลูกกา  

จ.ปทุมธานี 
บางกะป พระโขนง บางกะป 

2 บางซ่ือ พระโขนง อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมือง

สมุทรปราการ 
บางซ่ือ พระโขนง 

3 หวยขวาง บางซ่ือ 
อ.เมือง

สมุทรปราการ 

อ.บางบัวทอง  

จ.นนทบุรี 

อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 

อ.เมือง

สมุทรปราการ 

4 คลองสาน 
อ.บางใหญ  

จ.นนทบุรี 

อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 
พระโขนง หวยขวาง บางซ่ือ 

5 สวนหลวง อ.เมืองนนทบุรี คลองหลวง บางขุนเทียน อ.เมืองนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี 

 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการ

ประมวลผลท่ีเชื่อถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความ

เปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม   
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แผนภูมิท่ี 1 จํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพยใน กทม. - ปริมณฑล 
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ท่ีอยูอาศัย/Residential Buildings อสังหาริมทรัพยอ่ืนๆ/Other Buildingsหมายเหต ุ: 1) เฉพาะเอกสารสทิธ์ิประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก
                2) เฉพาะการจดทะเบยีนประเภทขาย ไมรวมขายฝากและจํานอง
                3) R หมายถึง ขอมูลทีมี่การปรับปรุง
                4) P หมายถึง ขอมูลเบ้ืองตน
                5) รัฐบาลไดออกมาตรการลดภาษแีละคาธรรมเนยีมโอนกรรมสทิธ์ิทีอ่ยูอาศัยและอาคารสาํนกังาน 4 รอบ 
                    รอบแรกตัง้แตเดอืน มี.ค.51 - มี.ค.52 รอบที ่2 ตออายุถงึ มี.ค.53 รอบที ่3 ตออายุถึง พ.ค.53 และรอบที ่4 
                    ตออายุจนถึง มิ.ย.53
ทีม่า : กรมทีด่นิ
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนยขอมูลอสงัหาริมทรัพย  

 

แผนภูมิท่ี 2 มูลคาการโอนกรรมสทิธ์ิอสงัหาริมทรัพยใน กทม. - ปริมณฑล 

มิ.ย.R
2552

ก.ค.R ส.ค.R ก.ย.R ต.ค.R พ.ย.P ธ.ค.P ม.ค.P
2553 
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หนวย : ลานบาท

ท่ีอยูอาศัย/Residential Buildings อสังหาริมทรัพยอ่ืนๆ/Other Buildingsหมายเหตุ : 1) เฉพาะเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก
                2) เฉพาะการจดทะเบยีนประเภทขาย ไมรวมขายฝากและจาํนอง
                3) R หมายถงึ ขอมลูท่ีมกีารปรบัปรงุ
                4) P หมายถงึ ขอมลูเบือ้งตน
                5) รฐับาลไดออกมาตรการลดภาษแีละคาธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยูอาศยัและอาคารสํานักงาน 4 รอบ 
                    รอบแรกต้ังแตเดือน มี.ค.51 - ม.ีค.52 รอบท่ี 2 ตออายุถงึ ม.ีค.53 รอบท่ี 3 ตออายุถงึ พ.ค.53 และรอบท่ี 4 
                    ตออายุจนถงึ ม.ิย.53
ทีม่า : กรมท่ีดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยขอมูลอสังหารมิทรพัย  


