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  22 มีนาคม 2566 
 

สถานการณต์ลาดทีอ่ยู่อาศัย ไตรมาส 4/ 2565 ของ กรุงเทพฯและปริมณฑล 
โครงการใหม่เข้าตลาดเพ่ิม 15.5% ดันยอดเหลือขายแตะ 9.1 แสนล้านบาท 

 
สถานการณต์ลาดที่อยู่อาศัยไตรมาส 4  ปี 2565 ของ กรุงเทพฯและปริมณฑล มีการเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 3 โดยมี
ปัจจยับวกจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจ านองส าหรบัท่ีอยู่อาศยัท่ีไม่เกิน 3 ลา้นบาท และ
การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผ่อนคลายมาตรการ LTV ชั่วคราว ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ไดส้่งผลใหภ้าพรวม
ตลาดที่อยู่อาศยัโดยเฉพาะในพืน้ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 โดยมีการขยายตวัของอปุทานโครงการ
ที่อยู่อาศัยที่มีการเสนอขายเปิดขายใหม่ 205,806 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.0 โดยเกิดจากอุปทานเปิดตัวใหม่จ านวน 
27,759 หน่วย เพิ่มรอ้ยละ 15.5 ขณะที่อปุสงคท์ี่อยู่อาศยัขายไดใ้หม่มีจ านวน 21,282 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.1 เมื่อเทียบ
กบัไตรมาสก่อนหนา้ สง่ผลใหอ้ตัราดดูซบัทกุระดบัราคายงัคงทรงตวัต่อเนื่องจากช่วงไตรมาส 3 เนื่องจากสินคา้ขายไดใ้หม่
มีอตัราการเพิ่มขึน้นอ้ยกว่าสินคา้ใหม่ที่เขา้มาในตลาดและมีผลใหท้ี่อยู่อาศยัเหลือขายมีจ านวนถึง 184,524 หน่วย เพิ่มขึน้
รอ้ยละ 3.8  มลูค่าสงูถึง 916,410 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.2 
  

ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย ์ เปิดเผยว่า ภาพรวมการส ารวจโครงการที่อยู่อาศยัในพืน้ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ด้านอุปทานมีจ านวน
อุปทานเสนอขาย ณ ช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 รวมทัง้สิน้ 205,806 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.0 มูลค่า 1,034,031 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.0  แบ่งเป็นอาคารชุด  76,930 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.3 มูลค่า 322,772 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.0 
โครงการบา้นจดัสรร 128,876 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.1 มลูค่า 711,259 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.6 เมื่อเทียบกบัไตรมาส
ก่อนหนา้  

ในจ านวนดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่จ านวน  27,759 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.5  มูลค่า 
160,877 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.6  แบ่งเป็นโครงการอาคารชุด 13,431 หน่วย  เพิ่มขึน้รอ้ยละ 78.5  มูลค่า 45,291 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 130.3  โครงการบา้นจดัสรร  14,328 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -13.2  มลูค่า 115,586 ลา้นบาท ลดลง
รอ้ยละ -9.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ 

5 ท าเลทีม่ีจ านวนอุปทานเสนอขายสูงทีสุ่ด ประกอบดว้ย  
1.ท าเลบางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง มีจ านวนหน่วยเสนอขายทัง้สิน้ 22,564 หน่วย   มลูค่า 126,578 ลา้นบาท  
2. ท าเลบางใหญ่-บางบวัทอง-บางกรวย-ไทรนอ้ย จ านวน 18,748 หน่วยมลูค่า 85,683 ลา้นบาท  
3. ท าเลเมืองสมทุรปราการ-พระประแดง-พระสมทุรเจดีย ์จ านวน 15,451 หน่วย มลูค่า 51,759 ลา้นบาท 
4. ท าเลล าลกูกา-ธัญบรุี จ านวน 15,308 หน่วย มลูค่า 56,318 ลา้นบาท 
5. ท าเลเมืองปทมุธานี-ลาดหลมุแกว้-สามโคก จ านวน 12,945 หน่วย มลูค่า 47,113 ลา้นบาท  
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โครงการอาคารชุดท าเลทีม่ีอุปทานเสนอขายสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบดว้ย 
1 ท าเลหว้ยขวาง-จตจุกัร-ดินแดง จ านวน 9,403 หน่วย มลูค่า 37,532 ลา้นบาท 
2 ท าเลพระโขนง-บางนา-สวนหลวง-ประเวศ จ านวน 8,645 หน่วย มลูค่า 24,894 ลา้นบาท 
3 ท าเลธนบรุี-คลองสาน-บางกอกนอ้ย-บางกอกใหญ่-บางพลดั จ านวน 8,445 หน่วย มลูค่า 26,998 ลา้นบาท 
4 ท าเลสขุมุวิท จ านวน 7,202 หน่วย มลูค่า 62,460 ลา้นบาท 
5 ท าเลเมืองนนทบรุี-ปากเกรด็ จ านวน 6,717 หน่วย มลูค่า 15,825 ลา้นบาท  
โครงการบ้านจัดสรรท าเลทีม่ีอุปทานเสนอขายสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบดว้ย 
1. ท าเลบางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง จ านวน 19,090 หน่วย มลูค่า 11,367 ลา้นบาท 
2. ท าเลบางใหญ่-บางบวัทอง-บางกรวย-ไทรนอ้ย จ านวน 17,983 หน่วย มลูค่า 84,644 ลา้นบาท  
3. ท าเลล าลกูกา-ธัญบรุี จ านวน 14,714 หน่วย มลูค่า 55,744 ลา้นบาท 
4. ท าเลคลองหลวง-หนองเสือ จ านวน 11,108 หน่วย มลูค่า 41,983 ลา้นบาท 
5. เมืองปทมุธานี-ลาดหลมุแกว้-สามโคก จ านวน 11,036 หน่วย มลูค่า 44,479 ลา้นบาท 
 
ทัง้นี ้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 ท าเลทีม่ีหน่วยเปิดขายใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบดว้ย 
1 ท าเลบางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง จ านวน 5,092 หน่วย มลูค่า 29,644 ลา้นบาท 
2 ท าเลราษฎรบ์รูณะ-บางขนุเทียน-ทุ่งครุ-บางบอน-จอมทอง จ านวน 2,831 หน่วย มลูค่า 12,635 ลา้นบาท 
3 ท าเลพระโขนง-บางนา-สวนหลวง-ประเวศ จ านวน 2,421 หน่วย มลูค่า 17,247 ลา้นบาท 
4 ท าเลธนบรุี-คลองสาน-บางกอกนอ้ย-บางกอกใหญ่-บางพลดั จ านวน 2,160 หน่วย มลูค่า 7,723 ลา้นบาท  
5 ท าเลบางใหญ่-บางบวัทอง-บางกรวย-ไทรนอ้ย จ านวน 1,551 หน่วย 7,319 ลา้นบาท 

 ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาแยกตามระดบัราคาพบว่าโครงการอาคารชุดระดบัราคา 2.01-3.00 ลา้นบาท มีจ านวนอปุทาน
เสนอขายสูงสุด 26,226 หน่วย ขณะที่โครงการบ้านจัดสรรระดับราคา 3.01-5.00 ล้านบาท มีจ านวนเสนอขายสูงสุด 
41,571 หน่วย เช่นเดียวกับอาศัยเหลือขายในตลาดประเภทโครงการอาคารชุดในระดับราคา 2.01-3.00 ลา้นบาท และ
บา้นจดัสรรในระดบั ราคา 3.01-5.00 ลา้นบาท ก็มีจ านวนสงูสดุเช่นกนัโดยมีจ านวน 23,074 หน่วย และ จ านวน 37,709 
หน่วย ตามล าดบั  

ในด้านอุปสงค ์จากผลส ารวจพบว่ามีที่อยู่อาศยัขายไดใ้หม่จ านวน 21,282 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.1 มลูค่ารวม 
117,622 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.8 เป็นโครงการอาคารชุด 8,618 หน่วย เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.7 มูลค่ารวม 34,513  
ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.1 และเป็นโครงการบา้นจดัสรร 12,664 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.3 มลูค่ารวม 83,108 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ -0.6 
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 ท าเลทีม่ีหน่วยขายได้ใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบดว้ย  
1 ท าเลบางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง จ านวน 3,600 หน่วย มลูค่า 19,651 ลา้นบาท  
2 ท าเลเมืองสมทุรปราการ-พระประแดง-พระสมทุรเจดีย ์จ านวน 1,852 หน่วย มลูค่า 7,257 ลา้นบาท 
3 ท าเลพระโขนง-บางนา-สวนหลวง-ประเวศ จ านวน 1,793 หน่วย มลูค่า 11,249 ลา้นบาท  
4 ท าเลหลกัสี่-ดอนเมือง-สายไหม-บางเขน จ านวน 1,178 หน่วย มลูค่า 7,846 ลา้นบาท และ 
5 ท าเลบางใหญ่-บางบวัทอง-บางกรวย-ไทรนอ้ย จ านวน 1,127 หน่วย มลูค่า 5,433 ลา้นบาท 
โครงการอาคารชุดท าเลขายได้ใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบดว้ย  
1 ท าเลพระโขนง-บางนา-สวนหลวง-ประเวศ จ านวน 1,350 หน่วย มลูค่า 3,641 ลา้นบาท  
2 ท าเลบางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง จ านวน 1,339 หน่วย มลูค่า 4,724 ลา้นบาท 
3 หว้ยขวาง-จตจุกัร-ดินแดง จ านวน 1,031 หน่วย มลูค่า 3,954 ลา้นบาท  
4 ท าเลสขุมุวิท จ านวน 970 หน่วย มลูค่า 7,256 ลา้นบาท  
5 ท าเลเมืองสมทุรปราการ-พระประแดง-พระสมทุรเจดีย ์จ านวน 617 หน่วย มลูค่า 1,795 ลา้นบาท 
โครงการบ้านจัดสรรท าเลขายได้ใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบดว้ย  
1 ท าเลบางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง จ านวน 2261 หน่วย มลูค่า 14,927 ลา้นบาท   
2 ท าเลเมืองสมทุรปราการ-พระประแดง-พระสมทุรเจดีย ์จ านวน 1,235 หน่วย มลูค่า 5,462 ลา้นบาท  
3 ท าเลบางใหญ่-บางบวัทอง-บางกรวย-ไทรนอ้ย จ านวน 1,063 หน่วย มลูค่า 5,348 ลา้นบาท  
4 ท าเลคลองสามวา-มีนบรุี-ลาดกระบงั จ านวน 954 หน่วย มลูค่า 6,718 ลา้นบาท  
5 ท าเลล าลกูกา-ธัญบรุี จ านวน 895 หน่วย มลูค่า 3,500 ลา้นบาท 
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากอตัราดดูซบัทุกระดับราคา พบว่าอตัราดดูซบัในไตรมาส 4 ปี 2565 ยงัคงทรงตวัที่

รอ้ยละ 3.4 เมื่อเทียบกับอัตราดูดซบัในช่วงไตรมาส 3 ทัง้นี ้เนื่องจากสินคา้ขายไดใ้หม่มีอัตราการเพิ่มขึน้นอ้ยกว่าสินคา้
ใหม่ที่เขา้มาในตลาดโดยมีจ านวนที่อยู่อาศัยใหม่เขา้มาในตลาดเพิ่มขึน้ถึง 15.5% ในขณะที่จ  านวนการขายไดใ้หม่กับ
เพิ่มขึน้เพียง 5.1% เท่านัน้ ส่งผลใหม้ีจ านวนที่อยู่อาศยัเหลือขายจ านวนทัง้สิน้ 184,524 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.8 มลูค่า
รวม 916,410 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.2 ในจ านวนดงักล่าวแบ่งเป็นอาคารชุด 68,312 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.6  มลูค่า
รวม 288,259 ลา้นบาทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.9 และเป็นโครงการบา้นจัดสรร 116,212 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.7 มูลค่ารวม 
628,151 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.3 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ 
 ท าเลทีม่ีหน่วยเหลือขายสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบดว้ย  

1 ท าเลบางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง จ านวน 18,964 หน่วย มลูค่า 106,926 ลา้นบาท  
2 ท าเลบางใหญ่-บางบวัทอง-บางกรวย-ไทรนอ้ย จ านวน 17,621 หน่วย มลูค่า 80,250 ลา้นบาท 
3 ท าเลล าลกูกา-ธัญบรุี จ านวน 14,376 หน่วย มลูค่า 52,780 ลา้นบาท  
4 ท าเลเมืองสมทุรปราการ-พระประแดง-พระสมทุรเจดีย ์จ านวน 13,599 หน่วย มลูค่า 44,503 ลา้นบาท 
5 ท าเลเมืองปทมุธานี-ลาดหลมุแกว้-สามโคก จ านวน 12,241 หน่วย มลูค่า 44,209 ลา้นบาท 
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โครงการอาคารชุดท าเลมีหน่วยเหลือขายสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบดว้ย  
1 ท าเลหว้ยขวาง-จตจุกัร-ดินแดง จ านวน 8,372 หน่วย มลูค่า 33,578 ลา้นบาท  
2 ท าเลธนบรุี-คลองสาน-บางกอกนอ้ย-บางใหญ่-บางพลดั จ านวน 7,979 หน่วย มลูค่า 25,525 ลา้นบาท  
3 ท าเลพระโขนง-บางนา-สวนหลวง-ประเวศ จ านวน 7,295 หน่วย มลูค่า 21,253 ลา้นบาท  
4 ท าเลนนทบรุี-ปากเกรด็ จ านวน 6,426 หน่วย มลูค่า 15,128 ลา้นบาท 
5 ท าเลสขุมุวิท จ านวน 6,232 หน่วย มลูค่า 55,204 ลา้นบาท  
โครงการบ้านจัดสรรท าเลทีม่ีหน่วยเหลือขายมากทีสุ่ด 5 อันดับแรก ประกอบดว้ย  
1 ท าเลบางใหญ่-บางบวัทอง-บางกรวย-ไทรนอ้ย จ านวน 16,920 หน่วย มลูค่า 79,296 ลา้นบาท 
2 ท าเลบางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง จ านวน 16,829 หน่วย มลูค่า 696,439 ลา้นบาท 
3 ท าเลล าลกูกา-ธัญบรุี จ านวน 13,819 หน่วย มลูค่า 52,244 ลา้นบาท 

  4 ท าเลเมืองปทมุธานี-ลาดหลมุแกว้-สามโคก จ านวน 10,444 หน่วย มลูค่า 41,770 ลา้นบาท  
5 ท าเลคลองหลวง-หนองเสือ จ านวน 10,434 มลูค่า 38,904 ลา้นบาท  
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