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ฝายวิจยัตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมลูอสังหาริมทรัพย 

 โทร. 02-202-1518 

13 ตุลาคม 2553 

 

ขอมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย 

ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล  

มกราคม – สงิหาคม 2553 

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยขอมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย ในพื้นที่

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล พบวาที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนสิงหาคมมีการปรับตัวข้ึนจากเดือนกรกฎาคมมาก 

เนื่องจากตลาดที่อยูอาศัยในเดือนกรกฎาคมซบเซาหนักหลังส้ินสุดมาตรการลดหยอนคาธรรมเนียม และเมื่อพิจารณา 

8 เดือนแรกของป 2553 (มกราคม – สิงหาคม) พบวาเพิ่มข้ึนรอยละ 21 จากชวงเดียวกันของปกอน  

 

ในเดือนสิงหาคม 2553 มีการโอนที่อยูอาศัยจํานวน 9,000 หนวย เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 73 จากเดือนกรกฎาคม 

(ซึ่งมีจํานวนเพียง 5,200 หนวย) แตลดลงรอยละ 33 จากเดือนสิงหาคม 2552 (ซึ่งมีจํานวน13,500 หนวย)  แบงเปน

ทาวนเฮาสมากที่สุด จํานวนประมาณ 3,200 หนวย (สัดสวนรอยละ 36) เพิ่มข้ึนมากที่สุดถึงรอยละ 89 จากเดือน

กรกฎาคม รองลงมาเปน อาคารชุดประมาณ 2,800 หนวย (สัดสวนรอยละ 32) เพิ่มข้ึนรอยละ 72 บานเดี่ยวจํานวน 

1,750 หนวย (สัดสวนรอยละ 19) เพิ่มข้ึนรอยละ 73 อาคารพาณิชยจํานวน 800 หนวย (สัดสวนรอยละ 8) เพิ่มข้ึนรอย

ละ 37 และบานแฝดจํานวน 450 หนวย (สัดสวนรอยละ 5) เพิ่มข้ึนรอยละ 62  

 

มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยประมาณ 16,150 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 86 จากเดือนกรกฎาคม (ซึ่งมี

มูลคา 8,700) แตลดลงรอยละ 42 จากสิงหาคม 2552 (ซึ่งมีมูลคา28,000 ลานบาท) แบงเปนบานเด่ียวมากที่สุด มูลคา 

5,500 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 34) เพิ่มข้ึนรอยละ 85 จากเดือนกรกฎาคม รองลงมาเปนอาคารชุดมูลคา 4,500 ลาน

บาท (สัดสวนรอยละ 28) เพิ่มข้ึนรอยละ 104 ทาวนเฮาสมูลคา 4,000 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 25) เพิ่มข้ึนรอยละ 

111 อาคารพาณิชยมูลคา 1,600 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 10) เพิ่มข้ึนรอยละ 20 และบานแฝดมูลคา 600 ลานบาท 

(สัดสวนรอยละ 4) เพิ่มข้ึนรอยละ 103  
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เมื่อพิจารณาในชวงเวลาที่ยาวข้ึนคือ 8 เดือนแรกของป 2553 (มกราคม-สิงหาคม) พบวามีการโอนกรรมสิทธิ์

ซื้อขายที่อยูอาศัยประมาณ 120,600 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 21 จากชวงเดียวกันของปกอน (ซึ่งมีจํานวน 99,900 หนวย) 

โดยมียอดโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มข้ึนในที่อยูอาศัยทุกประเภท เนื่องจากผูซื้อเรงโอนกอนมาตรการสิ้นอายุในชวงครึ่งปแรก 

 

จากที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดจํานวน 120,600 หนวยนี้ แบงเปนอาคารชุดมากที่สุด จํานวน 

49,300 หนวย (สัดสวนรอยละ 41) เพิ่มข้ึนมากที่สุดถึงรอยละ 45 จากชวงเดียวกันของปกอน รองลงมาเปน ทาวนเฮาส

จํานวน 35,700 หนวย (สัดสวนรอยละ 29) เพิ่มข้ึนรอยละ 10 บานเด่ียวจํานวน 21,200 หนวย (สัดสวนรอยละ 18) 

เพิ่มข้ึนรอยละ 3 อาคารพาณิชยจํานวน 11,000 หนวย (สัดสวนรอยละ 9) เพิ่มข้ึนรอยละ 14 และบานแฝดจํานวน 

3,400 หนวย (สัดสวนรอยละ 3) เพิ่มข้ึนรอยละ 10 จากชวงเดียวกันของปกอน 

 

มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย 266,100 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 31 จากชวงเดียวกันของปกอน (ซึ่งมี

มูลคา 202,600 ลานบาท) แบงเปนอาคารชุดมูลคา 111,400 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 42) เพิ่มข้ึนรอยละ 83 จากชวง

เดียวกันของปกอน รองลงมาเปน บานเดี่ยวมูลคา 75,200 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 28) เพิ่มข้ึนรอยละ 8 ทาวนเฮาส

มูลคา 46,900 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 18) เพิ่มข้ึนรอยละ 13 อาคารพาณิชยมูลคา 26,200 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 

10) เพิ่มข้ึนรอยละ 9 และบานแฝดมูลคา 6,400 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 2) เพิ่มข้ึนรอยละ 5  

 

5 เขตที่มีการโอนกรรมสิทธที่อยูอาศัยซ่ึงเปนหนวยขายใหมรวมกันทกุประเภท มากที่สุดในชวง 8 เดือนแรกของ

ป 2553 (มกราคม-สิงหาคม) คือ เขตพระโขนง เขตบางซ่ือ อําเภอเมืองนนทบุรี เขตบางกะป และอําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ ตามลําดับ สําหรับ 5 เขตทีม่ีการโอนกรรมสิทธิห์องชุดคอนโดมิเนยีมขายใหมมากที่สุดคือ เขตพระโขนง 

เขตบางซื่อ เขตบางกะป อําเภอเมืองนนทบุรี และเขตคลองสาน ตามลําดับ  

 

 5 เขตทีม่ีการโอนกรรมสิทธที่อยูอาศัยซ่ึงเปนหนวยขายมือสองรวมกนัทกุประเภท มากที่สุด คือ เขตบางกะป 

เขตพระโขนง อําเภอเมืองสมุทรปราการ เขตบางซ่ือ และอําเภอเมืองนนทบุรี ตามลําดับ และสําหรับ 5 เขตทีม่ีการโอน

กรรมสิทธิห์องชุดคอนโดมิเนยีมมือสองมากที่สุด คือ เขตบางกะป เขตพระโขนง  เขตบางซ่ือ อําเภอบางใหญ จ.นนทบุรี 

และอําเภอเมอืงนนทบุรี ตามลําดับ 
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เมื่อเปรียบเทียบการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยในชวงครึ่งปแรกซึ่งเปนชวงกอนส้ินสุดมาตรการ และ 2 เดือนหลัง

มาตรการสิ้นสุด (กรกฎาคม-สิงหาคม) พบวาราคาเฉล่ีย (Average) ของท่ีอยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ลดลงในทุก

ประเภทบาน โดยบานเด่ียวมีราคาเฉล่ียลดลงจาก 3.6 ลานบาท ในชวงครึ่งปแรก เปน 3.1 ลานบาทในชวงเดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม อาคารพาณิชยลดลงจาก 2.4 ลานบาท เปน 2.2 ลานบาท อาคารชุดลดลงจาก 2.3 ลานบาท เปน

เพียง 1.5 ลานบาท บานแฝดลดลงจาก 2.1 ลานบาท เปน 1.2 ลานบาท และทาวนเฮาสลดลงจาก 1.3 ลานบาท เปน 

1.2 ลานบาท แสดงวาผูซื้อบานราคาแพงไดเรงการตัดสินใจซื้อโอนไปต้ังแตกอนส้ินสุดมาตรการลดคาธรรมเนียม

เนื่องจากสามารถลดคาใชจายไปไดมาก 

 

สัดสวนการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมมือสองตอการโอนหองชุดคอนโดมิเนียมใหมในเดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม (หลังหมดมาตรการลดคาธรรมเนียม) อยูที่ประมาณ 55:45 ซึ่งแตกตางจากในรอบ 6 เดือนแรกที่

สัดสวนการโอนหองชุดคอนโดมิเนียมมือสองมีนอยกวาหองชุดคอนโดมิเนียมใหมในสัดสวนประมาณ 30:70 จึงอาจ

เปนสัญญาณใหเห็นวาหองชุดคอนโดมิเนียมที่เปดขายใหมอาจลดความรอนแรงลงเมื่อหมดมาตรการสนบัสนนุการโอน

แลว 
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แผนภูมิท่ี 1 จํานวนหนวยการโอนกรรมสทิธ์ิอสงัหาริมทรัพยใน กทม. - ปริมณฑล รายเดือน
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ทีอ่ยูอาศัย/Residential Buildings อสังหาริมทรัพยอ่ืนๆ/Other Buildingsหมายเหต ุ: 1) เฉพาะเอกสารสทิธ์ิประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก
                2) เฉพาะการจดทะเบยีนประเภทขาย ไมรวมขายฝากและจํานอง
                3) R หมายถงึ ขอมลูท่ีมกีารปรับปรุง
                4) P หมายถงึ ขอมลูเบือ้งตน
                5) รัฐบาลไดออกมาตรการลดภาษแีละคาธรรมเนียมโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอาศยัและอาคารสาํนักงาน 4 รอบ 
                    รอบแรกตัง้แตเดือน ม.ีค.51 - ม.ีค.52 รอบท่ี 2 ตออายถุงึ ม.ีค.53 รอบท่ี 3 ตออายถุงึ พ.ค.53 และรอบท่ี 4 
                    ตออายจุนถงึ ม.ิย.53
ท่ีมา : กรมท่ีดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศนูยขอมลูอสงัหาริมทรัพย  

 
แผนภูมิที่ 2 มูลคาการโอนกรรมสิทธ์ิอสงัหาริมทรัพยใน กทม. - ปริมณฑล รายเดือน
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หนวย : ลานบาท

ทีอ่ยูอาศัย/Residential Buildings อสังหาริมทรัพยอื่นๆ/Other Buildingsหมายเหตุ : 1) เฉพาะเอกสารสทิธ์ิประเภท โฉนด และ น.ส.3 ก
                2) เฉพาะการจดทะเบยีนประเภทขาย ไมรวมขายฝากและจํานอง
                3) R หมายถึง ขอมลูท่ีมีการปรบัปรงุ
                4) P หมายถึง ขอมลูเบือ้งตน
                5) รฐับาลไดออกมาตรการลดภาษีและคาธรรมเนียมโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอาศัยและอาคารสาํนักงาน 4 รอบ 
                    รอบแรกต้ังแตเดือน มี.ค.51 - มี.ค.52 รอบท่ี 2 ตออายุถึง มี.ค.53 รอบท่ี 3 ตออายุถึง พ.ค.53 และรอบท่ี 4 
                    ตออายุจนถึง มิ.ย.53
ท่ีมา : กรมท่ีดิน
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนยขอมูลอสงัหารมิทรพัย  
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สัดสวนจํานวนหนวยที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ                สัดสวนมูลคาที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ  
   รวม 8 เดือนแรก (มกราคม – สิงหาคม) ป 2553                       รวม 8 เดือนแรก (มกราคม – สิงหาคม) ป 2553                  

                                                                                 

 

 

 

 

สัดสวนหนวยที่อยูอาศัยใหมและมือสองท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิ 8 เดือนแรก (มกราคม – สิงหาคม) ป 2553 

ประเภทอสังหาริมทรัพย หนวยรวม หนวยขายใหม หนวยขายมือสอง 

ที่อยูอาศัยทุกประเภท 120,600 53% 47% 

อาคารชุด 49,300 67% 33% 

บานเด่ียว 21,200 41% 59% 

ทาวนเฮาส 35,700 46% 54% 

บานแฝด 3,400 67% 33% 

อาคารพาณิชย 11,000 24% 76% 

   
สัดสวนจํานวนที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ                            สัดสวนจํานวนที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ 
    ครึ่งปแรก (มกราคม – มิถุนายน) ป 2553                     กรกฎาคม – สิงหาคม ป 2553 
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการประมวลผลท่ีเชื่อถือได ศูนย

ขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความ

เสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม   

อาคารชุด
41%

บานเดี่ยว
18%

ทาวนเฮาส 
29%

บานแฝด
3%

อาคารพาณิชย 
9%

อาคารชุด
42%

บานเดี่ยว
28%

ทาวนเฮาส 
18%

บานแฝด
2%

อาคารพาณิชย 
10%

หนวยขายใหม 

70%

หนวยขายมือสอง

30% หนวยขายใหม
45%หนวยขายมือสอง

55%


