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ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 5 เมษายน 2553 

โทร. 02-202-1518 

 

การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล  

มกราคม - กุมภาพันธ 2553 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยขอมูลการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยในพื้นท่ีกรุงเทพฯ-ปริมณฑล งวด

ระหวางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2553 พบวาชวง 2 เดือนแรกของป 2553 มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพยทุกประเภท ทั้งที่อยูอาศัย ที่ดินเปลา และอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ ที่ไมใชที่อยูอาศัย รวมกัน 31,568 

หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 11 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน แบงออกเปนการโอนที่อยูอาศัย 23,363 แปลง เพิ่มขึ้นจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 14 สวนการโอนอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ ซึ่งไมใชที่อยูอาศัย มีจํานวน 8,205 แปลง เพ่ิมขึ้น

จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 4 

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยวาในที่อยูอาศัยที่โอนกรรมสิทธิ์จํานวน  

23,363 แปลงนี้ เปนอาคารชุดมากท่ีสุดจํานวน 9,292 หอง เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 43 รองลงมาเปน 

ทาวนเฮาสจํานวน 7,093 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 1 บานเด่ียวมีจํานวน 4,117 แปลง เพิ่มขึ้นจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 2 อาคารพาณิชยจํานวน 2,350 แปลง เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7 และบาน

แฝดจํานวน 511 แปลง ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 11 

สัดสวนจํานวนแปลงที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ 

 

สวนอสังหาริมทรัพยอื่นๆ ซึ่งไมใชที่อยูอาศัยที่โอนกรรมสิทธิ์กัน มีจํานวน 8,205 แปลง สวนใหญเปนที่ดินเปลา 

จํานวน 7,688 แปลง เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 15  

อสังหาริมทรัพยประเภทท่ีอยูอาศัยมีอัตราสวนของหนวยขายใหม ตอหนวยขายมือสองประมาณรอยละ 49 ตอ 

51 ซึ่งใกลเคียงกับสถิติของป 2552 โดยบานแฝดและหองชุดคอนโดมิเนียมเปนที่อยูอาศัยท่ีมีสถิติการโอนกรรมสิทธิ์ของ

หนวยขายใหมมากกวาหนวยขายมือสอง ในขณะที่บานเด่ียว ทาวนเฮาส และอาคารพาณิชย มีสถิติการโอนกรรมสิทธิ์ของ

หนวยมือสองมากกวาหนวยขายใหม โดยเฉพาะอาคารพาณิชย  
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อนึ่ง ศูนยขอมูลฯใชการประมาณการวาหนวยท่ีโอนกรรมสิทธิ์จากนิติบุคคลคือหนวยขายใหม และหนวยท่ีโอน

กรรมสิทธิ์จากบุคคลธรรมดาคือหนวยขายมือสอง  

 

ประเภทอสังหารมิทรัพย หนวยรวม 
2 เดือนแรก ป 2553 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

ที่อยูอาศัยทุกประเภท               23,363  49% 51% 

บานเด่ียว                4,117  34% 66% 

บานแฝด                   511  60% 40% 

ทาวนเฮาส                7,093  43% 57% 

อาคารพาณิชย                2,350  23% 77% 

อาคารชุด                9,292  66% 34% 

 

มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยในชวง 2 เดือนแรกของป 2553 มีจํานวนรวม 88,241 ลานบาท เพิ่มขึ้น

รอยละ 42 จากชวงเดียวกันของปกอน แบงออกเปนการโอนท่ีอยูอาศัย 49,276 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป

กอนรอยละ 23 สวนการโอนอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ ซึ่งไมใชที่อยูอาศัยมีจํานวน 38,965 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 75 

ที่อยูอาศัยท่ีโอนกรรมสิทธิ์ มูลคา 49,276 ลานบาทนี้ เปนอาคารชุด มูลคา 21,040 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 43 

ของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยท้ังหมด) เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 65 รองลงมาเปน บานเด่ียว มูลคา 

12,901 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 26) เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7 ทาวนเฮาสจํานวน 8,851 ลานบาท 

(สัดสวนรอยละ 18) เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 5 อาคารพาณิชยจํานวน 5,479 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 

11) ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3 และบานแฝดจํานวน 1,006 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 2) ลดลงจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 6 

 

สัดสวนมูลคาที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ 
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สวนอสังหาริมทรัพยอื่นๆ มีมูลคา 38,965 ลานบาท สวนใหญเปนที่ดินเปลา จํานวน 32,168 ลานบาท เพิ่มขึ้น

รอยละ 91 จากชวงเดียวกันของปกอน  

มูลคาเฉล่ียของหองชุดที่โอนหนวยละ 2.3 ลานบาท สวนหนวยทาวนเฮาสซึ่งมีความสนใจซื้อและโอนรองลงมา

นั้น มีมูลคาเฉล่ียตอหนวย 1.2 ลานบาท บานเด่ียวมีมูลคาเฉล่ียตอหนวย 3.1 ลานบาท อาคารพาณิชยมีมูลคาเฉล่ียตอ

หนวย 2.3 ลานบาท และบานแฝดมีมูลคาเฉล่ียตอหนวย 2.0 ลานบาท 

การโอนกรรมสิทธิ์ประเภทอาคารชุดในชวง 2 เดือนแรกของป 2553 มีพื้นท่ีใชสอยรวม 415,241 ตารางเมตร 

เพิ่มขึ้นรอยละ 40 จากชวงเดียวกันของปกอน  โดยใน กทม. มีพื้นที่สูงสุด 339,286 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน

ของปกอนรอยละ 34 รองลงมาเปน จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ 51,017 ตารางเมตร เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 

111 และจังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ 16,081 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 9  

 
แผนภูมิท่ี 1 จํานวนแปลงการโอนกรรมสิทธ์ิอสงัหาริมทรัพยใน กทม. - ปริมณฑล 
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มี.ค.R เม.ย.R พ.ค.R มิ.ย.R ก.ค.R ส.ค.R ก.ย.R ต.ค.R พ.ย.P ธ.ค.P ม.ค.P
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ทีอ่ยูอาศัย/Residential Buildings อสังหาริมทรัพยอื่นๆ/Other Buildingsหมายเหต ุ: 1) เฉพาะเอกสารสทิธ์ิประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก
                2) เฉพาะการจดทะเบียนประเภทขาย ไมรวมขายฝากและจํานอง
                3) R หมายถงึ ขอมลูท่ีมีการปรับปรุง
                4) P หมายถงึ ขอมลูเบ้ืองตน
                5) รฐับาลไดออกมาตรการลดภาษีและคาธรรมเนยีมโอนกรรมสิทธ์ิทีอ่ยูอาศยัและอาคารสาํนักงาน 2 รอบ 
                  รอบแรกตัง้แตเดอืน ม.ีค.51 - ม.ีค.52 และรอบท่ี 2 ตัง้แตเดอืน ม.ีค.52 - ม.ีค.53
ทีม่า : กรมทีด่นิ
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยขอมูลอสังหาริมทรัพย  

 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือไดหรือจากการ

ประมวลผลที่เช่ือถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหนึ่งแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยัน

ความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใช

วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม   
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แผนภูมิท่ี 2 มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยใน กทม. - ปริมณฑล 
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2552 

มี.ค.R เม.ย.R พ.ค.R มิ.ย.R 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 : บาท

ท่ีอยูอาศัย/Residential Buildings อสังหาริมทรัพยอื่นๆ/Other Buildings
หมายเหตุ : 1) เฉพาะเอกสารสิทธ์ิประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก
                2) เฉพาะการจดทะเบยีนประเภทขาย ไมรวมขายฝากและจํานอง
                3) R หมายถงึ ขอมลูท่ีมกีารปรบัปรุง
                4) P หมายถงึ ขอมลูเบือ้งตน
                5) รฐับาลไดออกมาตรการลดภาษแีละคาธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยูอาศยัและอาคารสาํนักงาน 2 รอบ 
                  รอบแรกตัง้แตเดือน ม.ีค.51 - ม.ีค.52 และรอบท่ี 2 ตัง้แตเดอืน ม.ีค.52 - มี.ค.53
ท่ีมา : กรมท่ีดนิ
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยขอมลูอสังหารมิทรพัย  

 
แผนภูมิที่ 3 พื้นที่การโอนกรรมสทิธิ์อาคารชดุใน กทม. - ปริมณฑล 

ก.พ.R
2552 

มี.ค.R เม.ย.R พ.ค.R มิ.ย.R 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 : ตารางเมตร

หมายเหตุ : 1) เฉพาะการจดทะเบยีนประเภทขาย ไมรวมขายฝากและจาํนอง
                2) R หมายถงึ ขอมูลท่ีมกีารปรับปรุง
                3) P หมายถงึ ขอมูลเบือ้งตน
                4) รัฐบาลไดออกมาตรการลดภาษแีละคาธรรมเนียมโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศยัและอาคารสาํนักงาน 2 รอบ 
                  รอบแรกตัง้แตเดือน ม.ีค.51 - ม.ีค.52 และรอบท่ี 2 ต้ังแตเดือน ม.ีค.52 - ม.ีค.53
ท่ีมา : กรมท่ีดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยขอมลูอสังหาริมทรัพย  


