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ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 18 พฤษภาคม 2553 

โทร. 02-202-1518  

 

 

ขอมูลจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย 

ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล  

ไตรมาสแรก ป 2553 

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยขอมูลปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย

ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ประจําไตรมาสแรกของป 2553 พบวา มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยทุก

ประเภท ทั้งที่อยูอาศัย ที่ดินเปลา และอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ จํานวนรวมกัน 79,825 หนวย เพ่ิมขึ้นรอยละ 31 เม่ือ

เทียบกับไตรมาสสุดทายของป 2552 และเพิ่มขึ้นรอยละ 51 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนหรือไตรมาสแรกของ

ป 2552  

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยรายละเอียดวา หากนับเฉพาะที่อยูอาศัยโดย

ไมรวมท่ีดินเปลาและไมรวมอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ จะมีการโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 61,200 แปลง เพ่ิมขึ้นรอยละ 35 

จากไตรมาสที่แลว และเพิ่มขึ้นรอยละ 59 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน  

จากที่อยูอาศัยท่ีโอนทั้งหมดนั้น เปนอาคารชุดมากท่ีสุดจํานวน 26,852 หอง เพิ่มขึ้นรอยละ 106 จากไตรมาส

เดียวกันของปกอน รองลงมาเปน ทาวนเฮาสจํานวน 16,767 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 33  จากไตรมาสเดียวกันของปกอน 

บานเด่ียวจํานวน 10,363 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 35 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน อาคารพาณิชยจํานวน 5,770 หนวย 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 47 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน และบานแฝดจํานวน 1,448 หนวย ลดลงรอยละ 26 จากไตรมาส

เดียวกันของปกอน 

สาเหตุที่ทําใหยอดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์สูงเปนประวัติการณนั้น เนื่องมาจากมาตรการกระตุนธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ลดคาธรรมเนียมการโอนและจดจํานองที่เดิมมีกําหนดหมดอายุในวันที่ 28 มีนาคมท่ีผานมา (ตอมา มีการ

ประกาศตออายุมาตรการ) ทําใหทั้งผูซื้อ ผูขาย และสถาบันการเงินตางเรงดําเนินการธุรกรรมการโอนเพิ่มขึ้นเปนจํานวน

มาก และเดือนมีนาคม 2553 เดือนเดียวมียอดการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย 37,837 รายการ เกือบเทากับจํานวนหนวย

การโอนกรรมสิทธิ์ของไตรมาสแรกปที่แลวทั้งไตรมาสซึ่งมีจํานวนรวม 38,454 หนวย โดยในปที่แลวมีจํานวนหนวยการโอน

เฉพาะเดือนมีนาคม 18,014 หนวย 
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สําหรับอสังหาริมทรัพยอื่นๆ ซึ่งไมใชที่อยูอาศัย มีการโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 18,625 แปลง สวนใหญเปนท่ีดิน

เปลา จํานวน 17,120 แปลง เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 45  

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ประมาณการจากตนทางการโอนกรรมสิทธิ์ไดวามีอัตราสวนของหนวยขายใหมตอ

หนวยขายมือสองประมาณรอยละ 56 ตอ 44 เทียบกับในป 2552 ที่มีหนวยขายใหมตอหนวยขายมือสองประมาณรอยละ 

49 ตอ 51 ทั้งนี้ นาจะเกิดจากที่ผูประกอบการเรงสรางที่อยูอาศัยใหเสร็จทันการโอน โดยหองชุดคอนโดมิเนียมและบาน

แฝดเปนประเภทที่อยูอาศัยท่ีมีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์ของหนวยใหมมากกวาหนวยมือสอง ในขณะท่ีบานเด่ียว 

ทาวนเฮาส และอาคารพาณิชย มีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์ของหนวยมือสองมากกวาหนวยใหม โดยเฉพาะอาคาร

พาณิชยมีหนวยมือสองถึงรอยละ 74 

มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยในไตรมาสแรกของป 2553 มีรวมประมาณ 275,990 ลานบาท เพิ่มขึ้น

รอยละ 124 จากชวงเดียวกันของปกอน เฉพาะประเภทที่อยูอาศัยมีการโอนรวม 149,159 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 89 

จากชวงเดียวกันของปกอน สวนการโอนอสังหาริมทรัพยประเภทอ่ืนๆ ซึ่งไมใชที่อยูอาศัยมีจํานวน 126,831 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นรอยละ 187 จากชวงเดียวกันของปกอน  

จากท่ีอยูอาศัยที่โอนกรรมสิทธิ์รวมมูลคา 149,159 ลานบาทนั้น เปนหองชุดคอนโดมิเนียมมูลคา 69,643 ลาน

บาท (สัดสวนรอยละ 47 ของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยท้ังหมด) เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 179 

รองลงมาเปน บานเด่ียว มูลคา 38,988 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 26) เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 50 

ทาวนเฮาสจํานวน 22,741 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 15) เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 44 อาคารพาณิชย

จํานวน 14,732 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 10) เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 45 และบานแฝดจํานวน 3,089 

ลานบาท (สัดสวนรอยละ 2) เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 38 

การโอนกรรมสิทธิ์ประเภทอาคารชุดในไตรมาสแรกของป 2553 มีพื้นที่ใชสอยรวม 1.22 ลานตารางเมตร เพ่ิมขึ้น

รอยละ 111 จากไตรมาสแรกของปกอน โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ประมาณ 1.02 ลานตารางเมตร เพิ่มขึ้นจาก

ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 115 รองลงมาเปนจังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ประมาณ 115,000 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 69 และจังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ประมาณ 70,000 ตารางเมตร เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของ

ปกอนรอยละ 176 
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สัดสวนหนวยที่อยูอาศัยใหมและมือสอง ที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิในไตรมาสแรก ป 2553 

ประเภทอสังหารมิทรัพย หนวยรวม นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

ที่อยูอาศัยทุกประเภท 61,200 56% 44% 

อาคารชุด 26,852 73% 27% 

บานเด่ียว 10,363 42% 58% 

ทาวนเฮาส 16,767 47% 53% 

บานแฝด 1,448 64% 36% 

อาคารพาณิชย 5,770 26% 74% 

 

สัดสวนจํานวนแปลงที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ 

 

สัดสวนมูลคาที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ 
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มูลคาเฉล่ียของที่อยูอาศัยทุกประเภท หนวยขายใหม และหนวยขายมือสอง 

ประเภทอสังหารมิทรัพย 
มูลคาเฉลี่ยตอหนวย 

(ลานบาท) 

มูลคาเฉลี่ยตอหนวยของ 

หนวยขายใหม (ลานบาท) 

มูลคาเฉลี่ยตอหนวยของ 

หนวยขายมือสอง (ลานบาท) 

ที่อยูอาศัยทุกประเภท 2.44 2.99 1.74 

อาคารชุด 2.59 3.11 1.20 

บานเด่ียว 3.76 4.73 3.07 

ทาวนเฮาส 1.36 1.68 1.07 

บานแฝด 2.13 2.46 1.55 

อาคารพาณิชย 2.55 3.52 2.21 
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ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือได

หรือจากการประมวลผลที่เช่ือถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหนึ่งแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไม

สามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูล

ไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม   


