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โทร. 02-202-1518 

 

 

 

ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม 

ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล  

ไตรมาสแรก ป 2553 

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห รายงานขอมูลจํานวนหนวยทีอ่ยูอาศัยสราง

เสร็จจดทะเบยีนใหม สําหรับไตรมาสแรก ป 2553 ในเขตกรุงเทพฯและ 5 จงัหวัดปริมณฑล (นนทบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) ทั้งแนวราบและหองชุดคอนโดมิเนียม มีจํานวนรวม

ประมาณ 28,000 หนวย เพิม่ข้ึนรอยละ 5 จากไตรมาสกอน (ไตรมาส 4/2552) และเพิ่มข้ึนรอยละ 54 จาก

ชวงเวลาเดียวกันของปกอน (ไตรมาสแรก/2552)  

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ชีแ้จงวา จากที่อยูอาศัยที่สรางเสร็จจด

ทะเบียนใหมทัง้หมด แบงตามพื้นที ่พบวาอยูในเขตกรุงเทพฯ ประมาณ 16,100 หนวย สวน 5 จังหวัดใน

เขตปริมณฑลรวมกันมีจํานวนประมาณ 11,900 หนวย และหากแบงตามประเภททีอ่ยูอาศัย เปนอาคารชุด

ประมาณ 17,300 หนวย คิดเปนรอยละ 62 (ในจํานวนนี้เปนโครงการบานเอ้ืออาทรประมาณ 6,200 หนวย) 

บานเด่ียว 7,500 หนวย คิดเปนรอยละ 27 ทาวนเฮาส 2,600 หนวย คิดเปนรอยละ 9 สวนบานแฝดและ

อาคารพาณิชยมีประเภทละประมาณ 300 หนวย รวมกนัคิดเปนรอยละ 1  

สัดสวนของหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมถือวาสูงมาก เมื่อเทียบกับตัวเลขใน

อดีต โดยแมในป 2552 ซึ่งเปนปที่มีสัดสวนหองชุดคอนโดมิเนียมสูงที่สุดในประวติัศาสตร ก็ยงัมีหองชุด

คอนโดมิเนยีมเปนสัดสวนเพยีงประมาณรอยละ 49 หองชุดคอนโดมิเนียมใหมไดเบียดเขาไปกนิสวนแบง

ของบานเด่ียว ทัง้นี ้ บานเด่ียวสรางใหมเคยมีสัดสวนมากกวาคร่ึงหนึง่ของหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจด

ทะเบียนใหมทัง้หมดในชวงกอนหนาป 2551  

  



REIC Research Report 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล ศนูยขอมูลอสงัหาริมทรัพย 
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ 63 ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท  02-645-9674-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

 

 

จากจํานวนหนวยเฉพาะหองชุดคอนโดมิเนียมทั้งหมดประมาณ 17,300 หนวยนั้น อยูในกรุงเทพฯ

จังหวัดเดียวประมาณ 10,100 หนวย อยูในจังหวัดสมทุรปราการประมาณ 5,100 หนวย อยูในจังหวัด

ปทุมธานีประมาณ 1,800 หนวย อยูในจังหวัดนนทบุรีประมาณ 300 หนวย สวนจังหวัดสมทุรสาครและ

จังหวัดนครปฐมไมมีหนวยเลย โดยหนวยที่อยูในจังหวัดสมทุรปราการและจังหวัดปทุมธานีแทบทัง้หมด

เปนหนวยบานเอ้ืออาทรนัน่เอง หรือเปนหนวยเอ้ืออาทรประมาณ 6,200 หนวย และเปนหนวยที่สรางโดย

ผูประกอบการเอกชนประมาณ 11,000 หนวย  

จากหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมประมาณ 11,000 หนวยที่สรางโดย

ผูประกอบการเอกชน ซึ่งเกือบทัง้หมดอยูในกรุงเทพฯนั้น เปนของผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย (Listed Developers) เพยีงประมาณ 4,000 หนวย และเปนของผูประกอบการรายกลางหรือ

รายยอยซึง่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมากถึงประมาณ 7,000 หนวย  

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยเช่ือวาในชวงระยะเวลาที่เหลือของปนี ้ จะมหีนวยของ Listed 

Developers ทยอยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมออกมาในสัดสวนที่มากขึ้นเร่ือยๆ จนกลับไปแซงหนาจํานวน

หนวยของรายกลางและรายยอยไดอีก เพราะขณะนี้ยังมีหนวยทีก่ําลงักอสรางคางอยูอีกจํานวนมาก 

อยางไรก็ตาม ยอดสรางเสร็จจดทะเบียนใหมไมไดหมายความถึงยอดขายในทิศทางเดียวกนั แตเปนการ

สรางเสร็จจากการเปดโครงการในชวงป 2551-2552 เปนสวนใหญ 
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สัดสวนที่อยูอาศัยประเภทตางๆ ไตรมาส 1 ป 2553 

 

ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียน ไตรมาส 1 ป 2553 

เขตพื้นที่ บานเด่ียว บานแฝด ทาวนเฮาส 
อาคาร

พาณิชย 

รวม

แนวราบ 
อาคารชุด รวม 

กรุงเทพฯ   3,761 186 1,849 160 5,956 10,115 16,071 

5 จังหวัดปริมณฑล 3,694 187 745 104 4,730 7,204 11,934 

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 7,455 373 2,594 264 10,686 17,319 28,005 
หมายเหตุ: 5 จังหวัดปริมณฑลหมายถึง นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการ

ประมวลผลท่ีเชื่อถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือ

ความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตาม

ความเหมาะสม 

 


