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  ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 

  โทร. 02-202-1518 

6 กันยายน 2553 

ขอมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย 

ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล  

มกราคม – กรกฎาคม 2553 

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยขอมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย ใน

พื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เดือนกรกฎาคมซบเซาหนักตามคาด หลังส้ินสุดมาตรการลดหยอนคาธรรมเนียม แต

รวมกัน 7 เดือนแรกของป 2553 (มกราคม – กรกฎาคม) ยังเพิ่มข้ึนรอยละ 29 จากชวงเดียวกันของปกอน  

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยขอมูลเพิ่มเติมวา หากพจิารณา

เฉพาะเดือนกรกฎาคม 2553 พบวา มีการโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยเพียงประมาณ 5,200 หนวย ลดลงมากถึง

รอยละ 77 เมือ่เทียบกบัเดือนมิถนุายน และลดลงรอยละ 62 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2552 โดยมียอดโอน

กรรมสิทธิ์ลดลงในที่อยูอาศัยทุกประเภท หลังจากที่จากที่ผูบริโภคจํานวนมากเรงโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยไปสอง

ระลอก ทัง้ในเดือนมนีาคมและในเดือนมิถุนายน กอนการสิน้สุดมาตรการลดหยอนคาธรรมเนียมการโอนและ

การจดจํานองไปเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 

ในจํานวนที่อยูอาศัยโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนกรกฎาคม ประมาณ 5,200 หนวยนี้ แบงเปนประเภททาวน

เฮาสมากที่สุด ประมาณ 1,700 หนวย (สัดสวนรอยละ 33 ของหนวยการโอนทั้งหมด) หองชุดคอนโดมิเนียม

ประมาณ 1,650 หนวย (สัดสวนรอยละ 32) บานเด่ียวมีจํานวนประมาณ 1,000 หนวย (สัดสวนรอยละ 19) 

อาคารพาณิชยประมาณ 550 หนวย (สัดสวนรอยละ 11) และบานแฝดจํานวนประมาณ 300 หนวย (สัดสวน

รอยละ 5)  

เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนซ่ึงเปนเดือนสุดทายของมาตรการ จํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์ทาวนเฮาส

ลดลงรอยละ 75 หองชุดคอนโดมิเนียมลดลงมากท่ีสุดรอยละ 81 บานเด่ียวลดลงรอยละ 76 อาคารพาณิชย

ลดลงรอยละ 72 และบานแฝดลดลงรอยละ 54 
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และเม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2552 หรือ 12 เดือนยอนหลัง พบวา ยอดลดลงมากเชนกัน กลาวคือ 

จํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์ทาวนเฮาสลดลงรอยละ 60 หองชุดคอนโดมิเนียมลดลงรอยละ 65 บานเด่ียว

ลดลงรอยละ 63 อาคารพาณิชยลดลงรอยละ 59 และบานแฝดลดลงรอยละ 35 

จํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมที่ลดลงมากและมีเพียง 1,650 หนวยนั้น เทียบกับ

เดือนมิถุนายนมีการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมประมาณ 8,900 หนวย และในรอบคร่ึงแรกของปนี้มีการ

โอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมรวมกันมากถึงประมาณ 44,800 หนวย ทําใหเดือนกรกฎาคม 2553 

กลายเปนเดือนที่มียอดการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมตํ่าที่สุดนับต้ังแตศูนยขอมูลฯ เคยจัดเก็บขอมูล

การโอนกรรมสิทธิ์ยอนหลังมาต้ังแตป 2550 

สําหรับ 5 เขตที่มีการโอนกรรมสิทธที่อยูอาศัยจากนิติบคุคล (ซึ่งสวนใหญเปนหนวยขายใหม) รวมกันทุก

ประเภท มากที่สุดในเดือนกรกฎาคม คือ เขตพระโขนง เขตบางซ่ือ เขตบางกะป อําเภอเมืองนนทบุรี และเขตบาง

พลัด ตามลําดับ  

และสําหรับ 5 เขตที่มกีารโอนกรรมสิทธทีอ่ยูอาศัยจากบุคคลธรรมดา (ซึง่เปนหนวยขายมือสอง) รวมกัน

ทุกประเภท มากที่สุด คือ เขตบางกะป เขตพระโขนง เขตบางซ่ือ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี และอําเภอ

เมืองนนทบุรี ตามลําดับ 

บานเด่ียวมีคากลาง (Median) ของมูลคาตอหนวยในการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุด ที่ประมาณ 1.8 ลานบาท 

โดยหนวยขายใหม (โอนจากนิติบุคคล) มีคากลาง 3.9 ลานบาท และหนวยขายมือสอง (โอนจากบุคคลธรรมดา) 

มีคากลาง 1.4 ลานบาท สําหรับหองชุดคอนโดมิเนียมมีคากลางของมูลคาตอหนวยในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ 

580,000 บาท โดยหนวยขายใหมมีคากลาง 1.2 ลานบาท และหนวยขายมือสองมีคากลาง 390,000 บาท  

สัดสวนการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมมือสองตอการโอนหองชุดคอนโดมิเนียมใหม อยูที่

ประมาณ 60:40 ซึ่งแตกตางจากในรอบ 6 เดือนแรกที่สัดสวนการโอนหองชุดคอนโดมิเนียมมือสองมีนอยกวา

หองชุดคอนโดมิเนียมใหมในสัดสวนประมาณ 30:70 จึงอาจเปนสัญญาณวาหองชุดคอนโดมิเนียมที่เปดขาย

ใหมอาจลดความรอนแรงลงเมื่อหมดมาตรการสนับสนุนการโอนแลว 

 

สําหรับสรุปยอดรวม 7 เดือนแรกของการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

มีจํานวนรวมประมาณ 111,600 หนวย แตหากรวมที่ดินเปลาและอสังหาริมทรัพยประเภทอ่ืนๆดวยจะมีจํานวน

รวมประมาณ 145,800 หนวย 
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โดยใน 7 เดือนแรก มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดมากที่สุดประมาณ 46,500 หนวย 

(สัดสวนรอยละ 42 ของการโอนท้ังหมด) ทาวนเฮาสประมาณ 32,450 หนวย (สัดสวนรอยละ 29) บานเด่ียว

ประมาณ 19,500 หนวย (สัดสวนรอยละ 17) อาคารพาณิชยประมาณ 10,250 หนวย (สัดสวนรอยละ 9) และ

บานแฝดประมาณ 2,900 หนวย (สัดสวนรอยละ 3) 

เทียบระยะเวลา 7 เดือนแรก จํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์ทาวนเฮาสเพิ่มข้ึนรอยละ 60 จาก 7 เดือน

แรกของปกอน หองชุดคอนโดมิเนียมเพิ่มข้ึนรอยละ 15 บานเด่ียวเพิ่มข้ึนรอยละ 9 อาคารพาณิชยเพิ่มข้ึนรอยละ 

21 และบานแฝดเพิ่มข้ึนรอยละ 10  

 

แผนภูมิท่ี 1 จํานวนหนวยการโอนกรรมสทิธ์ิอสังหาริมทรัพยใน กทม. - ปริมณฑล 
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แผนภูมิท่ี 2 มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยใน กทม. - ปริมณฑล 
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หนวย : ลานบาท

ท่ีอยูอาศัย/Residential Buildings อสังหาริมทรัพยอื่นๆ/Other Buildingsหมายเหตุ : 1) เฉพาะเอกสารสทิธิ์ประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก
                2) เฉพาะการจดทะเบียนประเภทขาย ไมรวมขายฝากและจํานอง
                3) R หมายถึง ขอมลูทีม่กีารปรับปรุง
                4) P หมายถึง ขอมลูเบือ้งตน
                5) รัฐบาลไดออกมาตรการลดภาษแีละคาธรรมเนยีมโอนกรรมสทิธ์ิทีอ่ยูอาศัยและอาคารสาํนกังาน 4 รอบ 
                    รอบแรกต้ังแตเดือน ม.ีค.51 - ม.ีค.52 รอบที ่2 ตออายุถึง ม.ีค.53 รอบที ่3 ตออายุถึง พ.ค.53 และรอบที ่4 
                    ตออายุจนถึง ม.ิย.53
ทีม่า : กรมทีดิ่น
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนยขอมลูอสงัหาริมทรัพย  
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สัดสวนจํานวนหนวยที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ            สัดสวนมูลคาที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ  

   รวม 7 เดือนแรก (มกราคม – กรกฎาคม) ป 2553                 รวม 7 เดือนแรก (มกราคม – กรกฎาคม) ป 2553 
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สัดสวนหนวยที่อยูอาศัยใหมและมือสอง ที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ รวม 7 เดือนแรก (มกราคม-กรกฎาคม) ป 2553 

ประเภทอสังหาริมทรัพย หนวยรวม 
หนวยขายใหม 

(โอนจากนิติบุคคล) 

หนวยขายมือสอง 

(โอนจากบุคคลธรรมดา) 

ที่อยูอาศัยทุกประเภท 111,600 53% 47% 

อาคารชุด 46,500 69% 31% 

บานเด่ียว 19,500 41% 59% 

ทาวนเฮาส 32,450 46% 54% 

บานแฝด 2,900 65% 35% 

อาคารพาณิชย 10,250 24% 76% 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการประมวลผลท่ีเชื่อถือ

ได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจ

รับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม   

 


