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  ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 7 กรกฎาคม 2553 

  โทร. 02-202-1518  

 

ขอมูลจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย ในเขตกรงุเทพฯ - ปริมณฑล  

เดือนมกราคม - พฤษภาคม ป 2553 

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยขอมูลปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพยในพืน้ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล พบวาในชวง 5 เดือนแรกของป 2553 (มกราคม - พฤษภาคม) มี

การโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายอสังหาริมทรัพยทุกประเภทจํานวนรวมประมาณ 109,100 หนวย เพิ่มข้ึนจาก

ชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 39  

หากนับเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย มีประมาณ 83,700 หนวย เพิม่ข้ึนรอยละ 48 จาก

ชวง 5 เดือนของปกอน สวนการโอนอสงัหาริมทรัพยประเภทอ่ืนๆซึ่งไมใชที่อยูอาศัย มีจํานวนประมาณ 25,400 

หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 15 จากชวงเดียวกันของปกอน ในจํานวนนี้เปนการโอนที่ดินเปลาจํานวน 23,400 หนวย 

จากที่อยูอาศัยที่มกีารโอนกรรมสิทธิ์ทัง้หมด แบงเปนอาคารชุดมากทีสุ่ดประมาณ 35,950 หนวย 

เพิ่มข้ึนรอยละ 90 จากชวงเดียวกนัของปกอน รองลงมาเปน ทาวนเฮาสจํานวน 23,850 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 

27 บานเด่ียวจํานวน 14,200 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 23 อาคารพาณิชยจํานวน 7,700 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 36 

และบานแฝดจํานวน 2,000 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 20 

มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยูอาศัยเทากบั 191,900 ลานบาท เพิม่ข้ึนรอยละ 68 โดยเปนอาคาร

ชุดมากที่สุด มูลคา 86,000 ลานบาท เพิม่ข้ึนรอยละ 148 จากชวงเดียวกนัของปกอน รองลงมาเปน บานเด่ียว

มูลคา 51,400 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 33 ทาวนเฮาสมูลคา 31,500 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 36 อาคาร

พาณิชยมูลคา 18,750 ลานบาท เพิม่ข้ึนรอยละ 32 และบานแฝดมูลคา 4,250 ลานบาท เพิม่ข้ึนรอยละ 29 

5 เขตที่มีหนวยการโอนกรรมสิทธของที่อยูอาศัยแนวราบมากที่สุดในชวง 5 เดือนแรกของปนี้ คือ เขต

บางกะป อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบัวทอง อําเภอลําลูกกา และเขตบางขุนเทยีน ตามลําดับ ซึง่

จํานวนหนวยของท้ัง 5 เขตนี้รวมกนัจะเทากบัประมาณรอยละ 28 ของหนวยทีอ่ยูอาศัยแนวราบที่มกีารโอน

กรรมสิทธิท์ั้งหมด 
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สําหรับ 5 เขตที่มีหนวยการโอนกรรมสิทธของหองชุดคอนโดมิเนียมมากที่สุด คือ เขตพระโขนง เขต

บางกะป เขตบางซื่อ อําเภอเมืองนนทบุรี และเขตคลองสาน ตามลําดับ โดยจํานวนหนวยรวมกันจะเทากับ

ประมาณรอยละ 45 ของหนวยหองชุดทีม่กีารโอนกรรมสิทธิท์ั้งหมด 

ถึงแมจะมีปจจัยลบจากวิกฤตการทางการเมืองที่เกิดข้ึนในชวงเมษายน – พฤษภาคม ที่ผานมา 

ภาพรวมของตลาดที่อยูอาศัยชวง 5 เดือนแรกของป 2553 ยังสามารถปรับตัวไดดีข้ึนคอนขางมาก เมื่อเทยีบ

กับชวงเวลาเดียวกนัของปกอน เนื่องจากตลาดโลกเร่ิมฟนตัวจากวิกฤตการทางการเงิน ประกอบกับมาตรการ

กระตุนภาคอสังหาริมทรัพยของรัฐไดหมดอายุลงเมื่อเดือนมิถนุายนทีผ่านมา จงึทําใหผูซื้อมีการเรงโอนเปน

จํานวนมาก 

เมื่อพิจารณาเดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียวพบวา มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยูอาศัย 

14,805 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 92 จากเดือนเมษายน ทั้งนี้ เนื่องจากเดือนเมษายน 2553 เปนเดือนที่มียอดการ

โอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยตํ่าที่สุดนับต้ังแตศูนยขอมูลฯเคยจัดทําขอมูลมาต้ังแตป 2550 ขณะเดียวกันยอดโอน

กรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยในเดือนพฤษภาคมปนี้เพิ่มข้ึนรอยละ 43 จากเดือนพฤษภาคมปที่แลว 

 

 

 

 

 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือไดหรือ

จากการประมวลผลที่เช่ือถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหนึ่งแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยัน

ความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใช

วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม   
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สัดสวนจํานวนหนวยที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ           สัดสวนจํานวนหนวยที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ   

                           พ.ค. 53                 ม.ค. - พ.ค. 53             

                      
     

 

 

   สัดสวนมูลคาที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ                 สัดสวนมูลคาที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ 

                           พ.ค. 53                 ม.ค. - พ.ค. 53             

                     
 

5 ลําดับเขตที่มีหนวยการโอนกรรมสิทธ์ิมากที่สุดใน กทม. – ปริมณฑล (ม.ค. – พ.ค. 53) 

ลําดับ ที่อยูอาศัยแนวราบ หองชุดคอนโดมิเนียม รวมทุกประเภท 

1 เขตบางกะป เขตพระโขนง เขตพระโขนง 

2 อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ เขตบางกะป เขตบางกะป 

3 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เขตบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 

4 อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

5 เขตบางขุนเทียน เขตคลองสาน อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 
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แผนภูมิท่ี 1 จํานวนแปลงการโอนกรรมสทิธิ์อสังหาริมทรัพยใน กทม. - ปริมณฑล 
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ทีอ่ยูอาศัย/Residential Buildings อสังหาริมทรัพยอ่ืนๆ/Other Buildingsหมายเหตุ : 1) เฉพาะเอกสารสิทธ์ิประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก
                2) เฉพาะการจดทะเบียนประเภทขาย ไมรวมขายฝากและจํานอง
                3) R หมายถึง ขอมลูท่ีมกีารปรบัปรงุ
                4) P หมายถึง ขอมลูเบ้ืองตน
                5) รฐับาลไดออกมาตรการลดภาษแีละคาธรรมเนียมโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศยัและอาคารสํานักงาน 4 รอบ 
                    รอบแรกต้ังแตเดือน ม.ีค.51 - ม.ีค.52 รอบท่ี 2 ตออายุถงึ ม.ีค.53 รอบท่ี 3 ตออายุถงึ พ.ค.53 และรอบท่ี 4 
                    ตออายุจนถึง ม.ิย.53
ท่ีมา : กรมท่ีดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยขอมลูอสังหารมิทรัพย  

 

 
แผนภูมิที่ 2 มูลคาการโอนกรรมสทิธิ์อสงัหาริมทรัพยใน กทม. - ปริมณฑล 
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หนวย : ลานบาท

ทีอ่ยูอาศัย/Residential Buildings อสังหาริมทรัพยอ่ืนๆ/Other Buildingsหมายเหต ุ: 1) เฉพาะเอกสารสทิธิ์ประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก
                2) เฉพาะการจดทะเบียนประเภทขาย ไมรวมขายฝากและจาํนอง
                3) R หมายถงึ ขอมูลทีมี่การปรับปรุง
                4) P หมายถงึ ขอมูลเบ้ืองตน
                5) รัฐบาลไดออกมาตรการลดภาษแีละคาธรรมเนยีมโอนกรรมสทิธิ์ทีอ่ยูอาศัยและอาคารสาํนกังาน 4 รอบ 
                    รอบแรกตัง้แตเดอืน มี.ค.51 - มี.ค.52 รอบที ่2 ตออายถุงึ มี.ค.53 รอบท่ี 3 ตออายถุงึ พ.ค.53 และรอบที ่4 
                    ตออายจุนถึง มิ.ย.53
ทีม่า : กรมท่ีดนิ
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนยขอมูลอสงัหาริมทรัพย  
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แผนภูมิที่ 3 พื้นที่การโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุดใน กทม. - ปริมณฑล 
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หนวย : ตารางเมตร

หมายเหตุ : 1) เฉพาะการจดทะเบียนประเภทขาย ไมรวมขายฝากและจาํนอง
                2) R หมายถึง ขอมูลท่ีมีการปรบัปรงุ
                3) P หมายถึง ขอมูลเบือ้งตน
                4) รฐับาลไดออกมาตรการลดภาษแีละคาธรรมเนียมโอนกรรมสทิธิ์ท่ีอยูอาศัยและอาคารสาํนักงาน 4 รอบ 
                    รอบแรกต้ังแตเดือน มี.ค.51 - มี.ค.52 รอบท่ี 2 ตออายุถึง มี.ค.53 รอบท่ี 3 ตออายุถึง พ.ค.53 และรอบที ่4 
                    ตออายุจนถึง มิ.ย.53
ท่ีมา : กรมท่ีดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนยขอมูลอสงัหารมิทรพัย  


