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ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 22 กุมภาพันธ 2553 

โทร. 02-202-1518 (สําหรับส่ือมวลชน) 

 

ยอดโอนกรรมสิทธ์ิที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล  

ทั้งป 2552 

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยเปดเผยขอมูลการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยในพื้นท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล 5 

จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) สําหรับทั้งป 2552 พบวามีจํานวนหนวยการจดทะเบียน

โอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยทุกประเภท ท้ังท่ีอยูอาศัย ที่ดินเปลา และอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ ที่ไมใชที่อยูอาศัย 

รวมกันประมาณ 220,300 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 7 จากปกอนหนา 

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยรายละเอียดวา จากจํานวน 220,300 แปลง

ดังกลาว แบงออกไดเปนอสังหาริมทรัพยเฉพาะประเภทท่ีอยูอาศัยประมาณ 160,600 หนวย สวนอสังหาริมทรัพยที่ไมใชที่

อยูอาศัยน้ันเปนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปลามากถึง 51,200 แปลง และท่ีเหลือเปนการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย

ประเภทอื่นๆ เชน อาคารเพื่อการพาณิชย อาคารเพื่อการอุตสาหกรรม และอ่ืนๆ 

จากจํานวนหนวยท่ีอยูอาศัยประมาณ 160,600 หนวยน้ัน แบงเปนการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมมาก

ที่สุด 56,100 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 35 ของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยทุกประเภทรวมกัน รองลงมาเปนการโอน

กรรมสิทธิ์ทาวนเฮาส 51,500 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 32 เปนการโอนกรรมสิทธิ์บานเด่ียว 33,100 หนวย คิดเปน

สัดสวนรอยละ 21 เปนการโอนกรรมสิทธิ์อาคารพาณิชย 15,350 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 9 และเปนการโอน

กรรมสิทธิ์บานแฝดประมาณ 4,550 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 3 

จากหนวยท่ีอยูอาศัยท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล รวมประมาณ 160,600 หนวยในป 

2552 นั้น เปนหนวยสรางใหมประมาณรอยละ 51 หรือประมาณ 81,900 หนวย และเปนหนวยบานมือสองประมาณรอย

ละ 49 หรือประมาณ 78,700 หนวย ทั้งนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ประมาณการจากหนวยตนทางที่โอนกรรมสิทธิ์ วา

หากเปนการโอนโดยนิติบุคคลถือเปนหนวยท่ีอยูอาศัยสรางใหม และหากเปนการโอนจากบุคคลธรรมดาถือเปนหนวยท่ีอยู

อาศัยมือสอง ซึ่งแมจะไมตรงทุกกรณีแตก็นาจะใกลเคียงมากที่สุด 

ที่อยูอาศัยประเภทที่มีการโอนกรรมสิทธิ์มากที่สุด คือ หองชุดคอนโดมิเนียม มีการโอนประมาณ 56,100 หนวย 

เปนหนวยสรางใหมประมาณรอยละ 64 หรือประมาณ 35,900 หนวย และเปนหนวยบานมือสองประมาณรอยละ 36 หรือ

ประมาณ 20,200 หนวย มีการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียม 24,350 หนวยในคร่ึงแรกของป และเพิ่มขึ้นอีก 31,750 

หนวยในคร่ึงหลังของป 
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ที่อยูอาศัยประเภทที่มีการโอนกรรมสิทธิ์รองลงมา คือ ทาวนเฮาส มีการโอนประมาณ 51,500 หนวย เปนหนวย

สรางใหมประมาณรอยละ 45 หรือประมาณ 23,200 หนวย และเปนหนวยบานมือสองประมาณรอยละ 55 หรือประมาณ 

28,300 หนวย มีการโอนกรรมสิทธิ์ทาวนเฮาส 24,050 หนวยในครึ่งแรกของป และเพิ่มขึ้นอีก 27,450 หนวยในครึ่งหลัง

ของป 

ที่อยูอาศัยประเภทบานเด่ียว มีการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 33,100 หนวย เปนหนวยสรางใหมประมาณรอยละ 

46 หรือประมาณ 15,200 หนวย และเปนหนวยบานมือสองประมาณรอยละ 54 หรือประมาณ 17,900 หนวย มีการโอน

กรรมสิทธิ์บานเด่ียว 15,100 หนวยในคร่ึงแรกของป และเพิ่มขึ้นอีก 18,000 หนวยในคร่ึงหลังของป 

ที่อยูอาศัยประเภทอาคารพาณิชย มีการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 15,300 หนวย เปนหนวยสรางใหมประมาณ

รอยละ 27 หรือประมาณ 4,100 หนวย และเปนหนวยบานมือสองประมาณรอยละ 73 หรือประมาณ 11,200 หนวย มีการ

โอนกรรมสิทธิ์อาคารพาณิชย 7,100 หนวยในคร่ึงแรกของป และเพิ่มขึ้นอีก 8,200 หนวยในคร่ึงหลังของป 

ที่อยูอาศัยประเภทบานแฝด มีการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 4,500 หนวย เปนหนวยสรางใหมประมาณรอยละ 68 

หรือประมาณ 3,100 หนวย และเปนหนวยบานมือสองประมาณรอยละ 32 หรือประมาณ 1,400 หนวย มีการโอน

กรรมสิทธิ์บานแฝด 2,200 หนวยในคร่ึงแรกของป และเพิ่มขึ้นอีก 2,300 หนวยในครึ่งหลังของป 

การโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นสูงมากถึงรอยละ 22 จากปกอนหนา การโอนกรรมสิทธิ์ทาวน

เฮาสเพิ่มขึ้นรอยละ 7 จากปกอนหนา การโอนกรรมสิทธิ์บานเด่ียวเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 2 ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์อาคาร

พาณิชยลดลงรอยละ 3 และการโอนกรรมสิทธิ์บานแฝดลดลงรอยละ 1  

จากจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยท้ังหมดนี้ อยูในกรุงเทพฯจังหวัดเดียวมากถึงรอยละ 59 และ

เฉพาะในหมวดการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียม อยูในกรุงเทพฯจังหวัดเดียวมากถึงรอยละ 80 ของการจดทะเบียน

โอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมทั้งหมดในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล  

หากพิจารณาในเชิงมูลคา พบวามีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายอสังหาริมทรัพยทุกประเภท ทั้งที่อยู

อาศัย ที่ดินเปลา และอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ ที่ไมใชที่อยูอาศัย รวมกันคิดเปนมูลคาอสังหาริมทรัพยประมาณ 

572,800 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยเพียงรอยละ 1 จากปกอนหนา  

สําหรับการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยเฉพาะประเภทท่ีอยูอาศัย มีมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์รวมกันประมาณ 

336,400 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8 จากปกอนหนา แยกเปนการโอนกรรมสิทธิ์บานเด่ียวมูลคา 114,700 ลานบาท 

ใกลเคียงปกอนหนา เปนการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดมูลคา 106,300 ลานบาท เพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 18 จากปกอนหนา 

เปนการโอนกรรมสิทธิ์ทาวนเฮาส มูลคา 68,100 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12 จากปกอนหนา เปนการโอนกรรมสิทธิ์อาคาร

พาณิชย 38,100 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากปกอนหนา และเปนการโอนกรรมสิทธิ์บานแฝด 9,300 ลานบาท ใกลเคียง

ปกอนหนา  
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จากมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยท้ังหมดนี้ อยูในกรุงเทพฯจังหวัดเดียวมากถึงรอยละ 69 และเฉพาะใน

หมวดการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียม อยูในกรุงเทพฯจังหวัดเดียวสูงมากถึงรอยละ 92 ของการจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมทั้งหมดในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล  

การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมในป 2552 คิดเปนพื้นที่ใชสอยที่โอนรวมกันประมาณ 2.43 

ลานตารางเมตร หรือเฉล่ียหนวยละ 43 ตารางเมตร โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ มีการโอนรวมประมาณ 2 ลานตารางเมตร 

รองลงมาเปนจังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ที่โอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 251,800 ตารางเมตร และจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ที่โอน

กรรมสิทธิ์ประมาณ 104,300 ตารางเมตร  

สังเกตไดวา ยอดการโอนกรรมสิทธิ์ที่พุงสูงขึ้น เปนผลมาจากความสนใจซื้อและโอนหองชุดคอนโดมิเนียมในเขต

พื้นที่กรุงเทพฯ เปนหลัก โดยมีมูลคาเฉล่ียของหองชุดท่ีโอนหนวยละ 1.89 ลานบาท สวนหนวยทาวนเฮาสซึ่งมีความสนใจ

ซื้อและโอนรองลงมานั้น มีมูลคาเฉล่ียตอหนวย 1.32 ลานบาท บานเด่ียวมีมูลคาเฉล่ียตอหนวย 3.47 ลานบาท อาคาร

พาณิชยมีมูลคาเฉล่ียตอหนวย 2.48 ลานบาท และบานแฝดมีมูลคาเฉลี่ยตอหนวย 2.04 ลานบาท อนึ่ง จํานวนหนวย

ทั้งหมดท่ีกลาวถึงนี้ ไดรวมทั้งที่อยูอาศัยสรางใหมและท่ีอยูอาศัยมือสองเขาดวยกัน 

จํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์สวนใหญเกิดขึ้นในครึ่งหลังของป 2552 ป เม่ือผูประกอบการและผูบริโภคมี

ความเช่ือม่ันเพิ่มมากขึ้น โดยในคร่ึงแรกของปมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยรวมประมาณ 72,800 หนวย แตเพิ่มขึ้นอีก  

87,800 หนวยในครึ่งหลังของป แตเดือนมีนาคมและธันวาคม เปนสองเดือนที่มีสถิติการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยสูงที่สุด

ในรอบปที่แลว เปนผลมาจากมาตรการลดหยอนคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย ใกลหมดอายุในรอบป

แรกเม่ือปลายเดือนมีนาคม และมาตรการนําคาซื้อที่อยูอาศัยมาหักลดหยอนภาษีซึ่งส้ินสุดปลายเดือนธันวาคม ประกอบ

กับรายการสงเสริมการขายจากผูประกอบการที่เขมขนในชวงทายป 

เห็นไดชัดเจนวา ที่อยูอาศัยประเภทหองชุดคอนโดมิเนียมและทาวนเฮาสซึ่งมีมูลคาตอหนวยตํ่ากวาบานเด่ียว มี

ยอดจํานวนหนวยท่ีโอนสูงกวาบานเด่ียวมาก โดยปรากฏการณเชนนี้ยังจะเปนจริงตอไปในปนี้ และตลาดในสินคาระดับ

ราคาถูกทั้งที่อยูอาศัยใหมและมือสองจะยังเปนตลาดของผูซื้อตอไป 
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จํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยูอาศัย ป 2552 

 
 

ประเภทอสังหารมิทรัพย จํานวนหนวย โอนจากนิติบุคคล (ใหม) โอนจากบุคคลธรรมดา (มือสอง) 

ที่อยูอาศัยทุกประเภท      160,563  51% 49% 

บานเด่ียว           33,118  46% 54% 

บานแฝด             4,545  68% 32% 

ทาวนเฮาส           51,479  45% 55% 

อาคารพาณิชย          15,314  27% 73% 

อาคารชุด           56,107  64% 36% 

 

มูลคาการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยูอาศัย ป 2552 

 
 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการ

ประมวลผลท่ีเชื่อถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือ

ความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตาม

ความเหมาะสม   


