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ขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
ครึ่งปแรก ป 2558
ศูนย ขอมู ลอสั งหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็ จจด
ทะเบี ย นใหม ในเขตกรุ ง เทพฯ-ปริ ม ณฑล 5 จั ง หวั ด (นนทบุ รี ปทุ ม ธานี สมุ ท รปราการ สมุ ท รสาคร
นครปฐม) พบวาในครึ่งปแรก ป 2558 มีจํานวนหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทุกประเภท
รวมกันประมาณ 51,600 หนวย ลดลงรอยละ 3 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2557 ซึ่งมีประมาณ
53,200 หนวย
โดยจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมดในครึ่งปแรก ป 2558 แบงเปนที่อยูอาศัย
สรางเสร็จจดทะเบียนใหมในเดือนมกราคมประมาณ 5,600 หนวย เดือนกุมภาพันธุประมาณ 13,300
หนว ย เดื อ นมี น าคมประมาณ 5,900 หนว ย เดื อ นเมษายนประมาณ 9,300 หนว ย เดือ นพฤษภาคม
ประมาณ 10,800 หนวย และเดือนมิถุนายนอีกประมาณ 6,700 หนวย
จากจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมดในครึ่งปแรก ป 2558 แบงเปนที่อยูอาศัย
สรางเสร็จจดทะเบียนใหมในเขตกรุงเทพฯ ประมาณ 26,000 หนวย ลดลงรอยละ 5 จากชวงเดียวกันของป
กอน และ 5 จังหวัดปริมณฑลรวมกันประมาณ 25,700 หนวย ลดลงรอยละ 0.3 จากชวงเดียวกันของป
กอน
แบงเปนหนวยหองชุดประมาณ 22,600 หนวย (คิดเปนรอยละ 44 ของหนวยสรางเสร็จจดทะเบียน
ใหมทั้งหมด) บานเดี่ยวประมาณ 17,100 หนวย (คิดเปนรอยละ 33) ทาวนเฮาสประมาณ 9,000 หนวย
(คิดเปนรอยละ 18) อาคารพาณิชยประมาณ 1,700 หนวย (คิดเปนรอยละ 3) และบานแฝดประมาณ
1,200 หนวย (คิดเปนรอยละ 2)
พื้นที่ซึ่งมีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมประเภทแนวราบมากที่สุด 5 อันดับแรกในครึ่ง
ปแรก ป 2558 ไดแก เขตคลองสามวา (1,900 หนวย) เขตสายไหม (1,600 หนวย) อําเภอเมืองสมุทรสาคร
(1,500 หนวย) เขตบางขุนเทียน (1,300 หนวย) และอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี (1,200 หนวย)
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พื้นที่ซึ่งมีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมประเภทอาคารชุดมากที่สุด 5 อันดับแรกใน
ครึ่งปแรก ป 2558 ไดแก อําเภอเมืองนนทบุรี (4,400 หนวย) อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (3,900
หนวย ในจํานวนนี้เปนโครงการบานเอื้ออาทรพหลโยธิน 5-8 จํานวน 3,800 หนวย ที่เหลือเปนโครงการ
เอกชน) เขตสาทร (2,100 หนวย) เขตสวนหลวง (1,600 หนวย) และเขตจอมทอง (1,300 หนวย) ทั้งนี้ใน
ครึ่งปแรก ป 2558 มีอาคารชุดเอื้ออาทรสรางเสร็จจดทะเบียนใหมของการเคหะแหงชาติ 4 โครงการ รวม
84 อาคาร 3,800 หนวย
ขอความจํากัดความรับผิดชอบ
ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดหรือจากการประมวลผลที่
เชื่อถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหนึ่งแลว แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปน
จริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความ
เหมาะสม
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ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม มกราคม – มิถุนายน ป 2558
เขตพื้นที่

บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส
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หมายเหตุ: 5 จังหวัดปริมณฑลหมายถึง นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม

ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม แยกประเภท
มกราคม – มิถุนายน ป 2558
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