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  ฝายสถิติและประมวลผลขอมูล  ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย สิงหาคม 2557
    โทร. 02-645-9672 

 
ขอมูลการโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล  

ประจํางวดครึ่งแรก ป 2557 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยเปดเผยขอมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด 
(นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) พบวาในคร่ึงแรกของป 2557 รวมกันประมาณ 78,700 หนวย 
ลดลงรอยละ 2 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2556 ซึ่งมีจํานวนประมาณ 80,400 หนวย 

จากปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยูอาศัย จํานวน 78,700 หนวยนี้ แบงเปนยอดโอนในเดือนมกราคม
ประมาณ 10,700 หนวย เดือนกุมภาพันธประมาณ 12,500 หนวย เดือนมีนาคมประมาณ 15,000 หนวย เดือน
เมษายนประมาณ 12,100 หนวย เดือนพฤษภาคมประมาณ 13,400 หนวย และ เดือนมิถุน ายนประมาณ  
15,000 หนวย  

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในคร่ึงแรกของป 2557 แบงเปนหองชุดคอนโดมิเนียมมากที่สุด 
จํานวน 33,500 หนวย (สัดสวนรอยละ 43 ของหนวยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยทุกประเภทรวมกัน) รองลงมาเปน
ทาวนเฮาส 23,600 หนวย (สัดสวนรอยละ 30) บานเด่ียว 13,300 หนวย (สัดสวนรอยละ 17) อาคารพาณิชย 5,800 
หนวย (สัดสวนรอยละ 7) ที่เหลือเปนบานแฝดประมาณ 2,500 หนวย 

พิจารณาในแงของมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย ในคร่ึงแรกของป 2557 มีมูลคารวมกันประมาณ  
196,100 ลานบาท  แบงเปน หองชุดมีมูลคาการโอนประมาณ 76,400 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 39 ของมูลคาการ
โอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยทุกประเภทรวมกัน) บานเด่ียวมีมูลคาการโอนประมาณ 55,300 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 
28) ทาวนเฮาสมีมูลคาการโอนประมาณ 40,000 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 21) อาคารพาณิชยมีมูลคาการโอน
ประมาณ 18,100 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 9) และบานแฝดมีมูลคาการโอน 6,300 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 3) 

จากจํานวนหนวยหองชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด พบวาเปนหนวยหองชุดใหมประมาณรอยละ 63 หรือ
ประมาณ 2 ใน 3 ของทั้งหมด และเปนหนวยหองชุดมือสองประมาณรอยละ 37  

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยประเภทหองชุด มีมากที่สุดในกรุงเทพฯ ประมาณ 26,900 หนวย ในจังหวัด
นนทบุรีประมาณ 2,800 หนวย จังหวัดสมุทรปราการประมาณ 2,200 หนวย จังหวัดปทุมธานีประมาณ 1,000 หนวย 
จังหวัดสมุทรสาครประมาณ 300 หนวย และจังหวัดนครปฐมประมาณ 300 หนวย 
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พื้นที่เฉล่ียตอหนวยของหองชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในกรุงเทพฯอยูที่ประมาณ 27.8 ตารางเมตร สวนใน
จังหวัดปริมณฑลอยูที่ประมาณ 28.8 ตารางเมตร 

พื้นที่ซึ่งมีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิห์องชุดใหม (โอนจากนิติบคุคล) มากทีสุ่ดในคร่ึงแรกของปนี ้ ไดแก 
เขตพระโขนง เขตบางกะป เขตบางซ่ือ เขตบางเขน และเขตหวยขวาง สวนพืน้ทีท่ี่มีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์
หองชุดคอนโดมิเนียมมือสอง (โอนจากบุคคลธรรมดา) มากที่สุด ไดแก เขตบางกะป เขตพระโขนง  อําเภอปากเกร็ด 
นนทบุรี เขตบางซ่ือ และอําเภอเมืองนนทบุรี ตามลําดับ  

พื้นที่ซึ่งมีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิบ์านเด่ียวขายใหมมากที่สุดในคร่ึงแรกของปนี้ ไดแก อําเภอบางพลี 
สมุทรปราการ เขตบางขุนเทยีน เขตสายไหม เขตประเวศ และเขตมีนบุรี สวนพืน้ทีท่ี่มีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์
บานเด่ียวมือสองมากที่สุด ไดแก เขตบางกะป เขตหนองจอก อําเภอลําลูกกา ปทมุธานี อําเภอเมืองสมทุรปราการ 
และอําเภอเมอืงนนทบุรี ตามลําดับ  

พื้นที่ซึ่งมีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิท์าวนเฮาสขายใหมมากที่สุดในคร่ึงแรกของปนี้ ไดแก อําเภอบางพลี 
สมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ เขตสายไหม เขตคลองสามวา และอําเภอเมืองสมุทรสาคร สวนพืน้ทีท่ี่มี
จํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิท์าวนเฮาสมือสองมากที่สุด ไดแก  อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี  
อําเภอลําลูกกา ปทุมธาน ีเขตบางกะป และอําเภอเมืองนนทบุรี ตามลําดับ  

 
  

 

           

 

 

 

                     
 
          

  
                   

มูลค่าทีอ่ยู่อาศัยทีม่กีารโอนกรรมสิทธ์ิ 
คร่ึงแรกของ ปี 2557 

(รวม 196,100 ล้านบาท)

หน่วยทีอ่ยู่อาศัยทีม่กีารโอนกรรมสิทธ์ิ 
คร่ึงแรกของ ปี 2557 
(รวม 78,700 หน่วย) 
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สัดสวนหนวยที่อยูอาศยัใหมและมือสองท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์ ป 2552 – ครึ่งแรกของป 2557  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือไดหรือจากการประมวลผลที่เช่ือถือได    ศูนย
ขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอ

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม   
 

ประเภท 

ที่อยู่อาศัย   

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ครึ่งแรกของปี 2557 
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ที่อยู่อาศัยทุกประเภท 51% 49% 49% 51% 53% 47% 57% 43% 54% 46% 46% 54% 

ห้องชุด 64% 36% 63% 37% 69% 31% 70% 30% 69% 31% 63% 37% 

บ้านเด่ียว 46% 54% 39% 61% 45% 55% 48% 52% 46% 54% 33% 67% 

ทาวน์เฮ้าส์ 45% 55% 43% 57% 45% 55% 52% 48% 46% 54% 34% 66% 

บ้านแฝด 68% 32% 66% 34% 64% 36% 66% 34% 62% 38% 42% 58% 

อาคารพาณชิย ์ 27% 73% 21% 79% 22% 78% 26% 74% 24% 76% 20% 80% 


