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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 5 – 11 ตุลาคม 2553 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จจด

ทะเบียนใหมทัว่กรุงเทพฯ และ 5 จงัหวดัปริมณฑล (นนทบุรี ปทมุธานี สมทุรปราการ สมทุรสาคร 

นครปฐม)  ในชวง 8 เดือนแรกของป ระหวางมกราคม – สิงหาคม พบวามีจํานวนรวมประมาณ 59,500 

หนวย แบงเปนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯประมาณ 32,200 หนวย และในเขต

ปริมณฑลประมาณ 27,300 หนวย  

 หากแบงตามประเภท พบวาเปนอาคารชุดจํานวนประมาณ 28,500 หนวย (ในจํานวนนีเ้ปนอาคาร

ชุดเอ้ืออาทร 8,900 หนวย) บานเด่ียวประมาณ 20,000 หนวย ทาวนเฮาสประมาณ 9,050 หนวย อาคาร

พาณิชยประมาณ 1,250 หนวย บานแฝดประมาณ 700 หนวย  

5 เขตที่มีที่อยูอาศัยแนวราบสรางเสร็จจดทะเบียนมากที่สุดในชวง 8 เดือนแรกของป 2553 นั้นอยู

ในเขตปริมณฑลทั้งหมด คืออําเภอบางใหญ นนทบุรี อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 

อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี และอําเภอเมืองนนทบุรี ตามลําดับ 

สําหรับ 5 เขตที่มีหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนมากที่สุดในชวง 8 เดือนแรกของป 

2553 คือ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ เขตพระโขนง อําเภอเมืองสมุทรปราการ เขตหวยขวาง และเขตบาง

ขุนเทียน ตามลําดับ  

จากหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมด แบงออกเปนหนวยที่สรางจาก

ผูประกอบการในตลาดหลักทรัพย (Listed Developers) ประมาณรอยละ 24 และเปนหนวยจาก

ผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยประมาณรอยละ 45 ที่เหลือเปนหนวยโครงการเอ้ืออาทรของการเคหะ

แหงชาติ ประมาณรอยละ 31 

เมื่อพิจารณาเฉพาะเดือนสิงหาคมพบวา มีที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ประมาณ 5,400 หนวย แบงออกเปนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ ประมาณ 

3,800 หนวย และในเขตปริมณฑลประมาณ 1,600 หนวย  
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ขณะเดียวกัน ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ไดประมวลผลขอมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย ใน

พื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล พบวาใน 8 เดือนแรกของป (มกราคม – สิงหาคม 2553) มีการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อ

ขายที่อยูอาศัยประมาณ 120,600 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 21 จากชวงเดียวกันของปกอน (ซึ่งมีจํานวน 

99,900 หนวย) โดยมียอดโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มข้ึนในที่อยูอาศัยทุกประเภท เนื่องจากผูซื้อเรงโอนกอน

มาตรการสิ้นอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

จากที่อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดจํานวน 120,600 หนวยนี้ แบงเปนอาคารชุดมากที่สุด 

จํานวน 49,300 หนวย (สัดสวนรอยละ 41) รองลงมาเปน ทาวนเฮาสจํานวน 35,700 หนวย (สัดสวนรอย

ละ 29) บานเด่ียวจํานวน 21,200 หนวย (สัดสวนรอยละ 18) อาคารพาณิชยจํานวน 11,000 หนวย 

(สัดสวนรอยละ 9) และบานแฝดจํานวน 3,400 หนวย (สัดสวนรอยละ 3)  

มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย 266,100 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 31 จากชวงเดียวกันของป

กอน แยกเปนอาคารชุดมูลคา 111,400 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 42) รองลงมาเปนบานเด่ียว มูลคา 

75,200 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 28) ทาวนเฮาสมูลคา 46,900 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 18) อาคาร

พาณิชยมูลคา 26,200 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 10) และบานแฝดมูลคา 6,400 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 

2) ตามลําดับ 

5 เขตที่มกีารโอนกรรมสิทธที่อยูอาศัยซ่ึงเปนหนวยขายใหมทกุประเภทรวมกนัมากที่สุดในชวง 8 

เดือนแรกของป 2553 (มกราคม-สิงหาคม) คือ เขตพระโขนง เขตบางซ่ือ อําเภอเมืองนนทบุรี เขตบางกะป 

และอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามลําดับ  

สําหรับ 5 เขตที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หองชดุคอนโดมิเนยีมขายใหมมากที่สุดคือ เขตพระโขนง เขต

บางซ่ือ เขตบางกะป อําเภอเมืองนนทบุรี และเขตคลองสาน ตามลําดับ  

5 เขตที่มกีารโอนกรรมสิทธที่อยูอาศัยซ่ึงเปนหนวยขายมือสองทกุประเภทรวมกันมากที่สุด คือ เขต

บางกะป เขตพระโขนง อําเภอเมืองสมุทรปราการ เขตบางซ่ือ และอําเภอเมืองนนทบุรี ตามลําดับ  

และสําหรับ 5 เขตที่มกีารโอนกรรมสิทธ์ิหองชุดคอนโดมิเนียมมือสองมากที่สุด คือ เขตบางกะป 

เขตพระโขนง  เขตบางซื่อ อําเภอบางใหญ นนทบุรี และอําเภอเมืองนนทบุรี ตามลําดับ 

เฉพาะในเดือนสิงหาคม มีการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มข้ึนจากเดือนกรกฎาคมมาก เนื่องจากตลาดที่อยู

อาศัยในเดือนกรกฎาคมซบเซาหนักหลังส้ินสุดมาตรการลดหยอนคาธรรมเนียม โดยในเดือนสิงหาคม 

2553 มีการโอนที่อยูอาศัยจํานวน 9,000 หนวย เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 73 จากเดือนกรกฎาคม (ซึ่งมีจํานวน

เพียง 5,200 หนวย) แตลดลงรอยละ 33 จากเดือนสิงหาคม 2552  
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ในจํานวนนี้ แบงเปนทาวนเฮาสมากที่สุด จํานวนประมาณ 3,200 หนวย (สัดสวนรอยละ 36 ของที่

อยูอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด) เพิ่มข้ึนมากที่สุดถึงรอยละ 89 จากเดือนกรกฎาคม 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 จากเดือน

กรกฎาคม (ซึ่งมีมูลคา 8,700 ลานบาท) แตลดลงรอยละ 42 จากสิงหาคม 2552 (ซึ่งมีมูลคา28,000 ลาน

บาท) แบงเปนบานเด่ียวมากที่สุด มูลคา 5,500 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 34) เพิ่มข้ึนรอยละ 85 จากเดือน

กรกฎาคม รองลงมาเปนอาคารชุดมูลคา 4,500 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 28) เพิ่มข้ึนรอยละ 104 ทาวน

เฮาสมูลคา 4,000 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 25) เพิ่มข้ึนรอยละ 111 อาคารพาณิชยมูลคา 1,600 ลานบาท 

(สัดสวนรอยละ 10) เพิ่มข้ึนรอยละ 20 และบานแฝดมูลคา 600 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 4) เพิ่มข้ึนรอย

ละ 103  

เมื่อเปรียบเทยีบการโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยในชวงครึง่ปแรกซึ่งเปนชวงกอนส้ินสุดมาตรการ และ 

2 เดือนหลังมาตรการส้ินสุด (กรกฎาคม-สิงหาคม) พบวาราคาเฉลีย่ (Average) ของที่อยูอาศัยทีม่ีการโอน

กรรมสิทธิ์ลดลงในทุกประเภทบาน  

โดยบานเด่ียวมีราคาเฉล่ียลดลงจาก 3.6 ลานบาท ในชวงครึ่งปแรก เปน 3.1 ลานบาทในชวงเดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม อาคารชุดลดลงจาก 2.3 ลานบาท เปนเพียง 1.5 ลานบาท ทาวนเฮาสลดลงจาก 1.3 

ลานบาท เปน 1.2 ลานบาท อาคารพาณิชยลดลงจาก 2.4 ลานบาท เปน 2.2 ลานบาท และบานแฝดลดลง

จาก 2.1 ลานบาท เปน 1.2 ลานบาท  

ราคาเฉล่ียที่ลดลง แสดงวาผูซื้อบานราคาแพงไดเรงการตัดสินใจซ้ือและโอนกรรมสิทธิ์โดยใช

ประโยชนจากมาตรการเต็มที่ไปแลว เนื่องจากสามารถลดคาใชจายไปไดมาก 

สัดสวนการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดคอนโดมิเนียมมือสองตอการโอนหองชุดคอนโดมิเนียมใหมใน

เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม (หลังหมดมาตรการลดคาธรรมเนียม) อยูที่ประมาณ 55:45 ซึ่งแตกตางจากใน

รอบ 6 เดือนแรกท่ีสัดสวนการโอนหองชุดคอนโดมิเนียมมือสองมีนอยกวาหองชุดคอนโดมิเนียมใหมใน

สัดสวนประมาณ 30:70 จึงอาจเปนสัญญาณใหเห็นวาหองชุดคอนโดมิเนียมที่เปดขายใหมอาจลดความ

รอนแรงลงเมื่อหมดมาตรการสนับสนุนการโอนแลว 

 


