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19 พฤษภาคม 2558
ผลสํารวจตลาดที่อยูอาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย จัดสัมมนารายงานผลสํารวจโครงการที่อยูอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
ณ โรงแรมแกรนดมิลเลนเนียม อโศก สุขุมวิท ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 โดยผูอํานวยการศูนยขอมูล
อสังหาริมทรัพยนําเสนอขอมูลผลสํารวจ นอกจากนี้ ยังไดเชิญผูทรงคุณวุฒิอื่นมารวมบรรยายและเสวนา
ขอมูลที่นาํ เสนอมาจากการสํารวจภาคสนามของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยเมื่อสิน้ ป 2557 โดยเปนขอมูล
ของโครงการทีอ่ ยูระหวางการขาย และนับเฉพาะโครงการที่มีหนวยเหลือขายไมต่ํากวา 6 หนวย
โครงการบานจัดสรร ที่อยูในระหวางการขายในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มี 1,022 โครงการ มีหนวยใน
ผังของทุกโครงการรวมกันประมาณ 202,200 หนวย มีหนวยเหลือขายหรือเปนอุปทานในตลาดประมาณ 78,500
หนวย คิดเปนมูลคาหนวยเหลือขายประมาณ 332,900 ลานบาท
โครงการบานจัดสรรขนาดเล็กซึ่งมีจาํ นวนหนวยในผังไมเกิน 100 หนวยมี 324 โครงการ สวนโครงการ
ขนาดใหญที่มจี ํานวนหนวยในผังเกิน 250 หนวยมี 296 โครงการ
จากหนวยในผังโครงการทัง้ หมด พบวารอยละ 47 เปนทาวนเฮาส รอยละ 40 เปนบานเดี่ยว รอยละ 10
เปนบานแฝด ที่เหลือเปนอาคารพาณิชยและที่ดินเปลา
แยกตามระดับราคาของหนวยบานจัดสรรในผังโครงการ พบวารอยละ 21 อยูในชวงราคาไมเกิน 2 ลาน
บาท รอยละ 23 อยูในชวงราคา 2.01-3 ลานบาท รอยละ 33 อยูในชวงราคา 3.01-5 ลานบาท และรอยละ 23 อยู
ในชวงราคาเกินกวา 5 ลานบาท
จากหนวยในผังโครงการทัง้ หมดประมาณ 202,200 หนวยดังกลาว แยกตามสถานะของการกอสราง
พบวาเปนหนวยที่สรางเสร็จแลวประมาณ 129,600 หนวย อยูระหวางการกอสรางประมาณ 36,900 หนวย และยัง
ไมไดเริ่มสรางประมาณ 35,700 หนวย
จากหนวยในผังของโครงการทั้งหมด 1,022 โครงการ อยูในกรุงเทพฯมากที่สุด 447 โครงการ รวม
ประมาณ 77,200 หนวย เหลือขายประมาณ 21,400 หนวย อยูในนนทบุรี 199 โครงการ รวมประมาณ 40,300
หนวย เหลือขายประมาณ 19,700 หนวย อยูในปทุมธานี 179 โครงการ รวมประมาณ 42,700 หนวย เหลือขาย
ประมาณ 16,700 หนวย อยูในสมุทรปราการ 110 โครงการ รวมประมาณ 26,300 หนวย เหลือขายประมาณ
13,900 หนวย อยูในสมุทรสาคร 51 โครงการ รวมประมาณ 10,300 หนวย เหลือขายประมาณ 4,800 หนวย และ
อยูในนครปฐม 36 โครงการ รวมประมาณ 5,400 หนวย เหลือขายประมาณ 2,000 หนวย
พื้นที่ซึ่งมีหนวยบานจัดสรรในผังโครงการมากที่สุด ไดแก อําเภอลําลูกกา เขตคลองสามวา เขตสายไหม
อําเภอบางบัวทอง อําเภอธัญบุรี อําเภอคลองหลวง อําเภอบางพลี สวนพื้นที่ซงึ่ มีหนวยบานจัดสรรเหลือขายมาก
ที่สุด ไดแก อําเภอบางพลี อําเภอบางบัวทอง อําเภอลําลูกกา อําเภอบางกรวย และอําเภอคลองหลวง
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เขตหรืออําเภอที่มีหนวยบานเดี่ยวเหลือขายมากที่สุด ไดแก อําเภอบางบัวทอง อําเภอคลองหลวง อําเภอ
บางกรวย อําเภอบางพลี อําเภอเมืองปทุมธานี และอําเภอธัญบุรี
สวนเขตหรืออําเภอที่มหี นวยทาวนเฮาสเหลือขายมากที่สุด ไดแก อําเภอบางพลี อําเภอลําลูกกา อําเภอ
บางบัวทอง อําเภอเมืองสมุทรสาคร และอําเภอบางบอ
จากโครงการบานจัดสรร 911 โครงการ ซึ่งสํารวจพบ ณ สิ้นป 2557 ดังกลาว ศูนยขอมูลฯ คาดวามี
ประมาณ 113 โครงการซึ่งขายไดหมดแลวในชวงระหวางเดือนมกราคม-เมษายน 2558 ทําใหหนวยในผังโครงการ
ลดลงไปประมาณ 10,700 หนวย และหนวยเหลือขายลดลงประมาณ 810 หนวย ขณะเดียวกัน ในชวงเวลา
ดังกลาวก็มโี ครงการบานจัดสรรเปดขายใหมอีกไมต่ํากวา 60 โครงการ ดวยจํานวนหนวยใหมรวมกันประมาณ
11,300 หนวย โดยพืน้ ที่ซึ่งมีหนวยบานจัดสรรเปดขายใหมมากที่สุดในชวง 4 เดือนแรกของป 2558 ไดแก พื้นที่มีน
บุรี-หนองจอก-คลองสามวา-ลาดกระบัง พื้นที่บางกรวย-บางใหญ-บางบัวทอง-ไทรนอย พืน้ ทีบ่ างเขน-สายไหมดอนเมือง-หลักสี่ และพืน้ ทีล่ ําลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ
โครงการอาคารชุด ซึ่งอยูในระหวางการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีประมาณ 400 โครงการ มีหนวย
หองชุดในผังของทุกโครงการรวมกันประมาณ 206,000 หนวย มีหนวยหองชุดเหลือขายหรือเปนอุปทานในตลาด
ประมาณ 57,300 หนวย คิดเปนมูลคาหนวยเหลือขายประมาณ 148,400 ลานบาท (เทียบกับ ณ กลางป 2557 มี
โครงการอาคารชุดประมาณ 393 โครงการ มีหนวยหองชุดในผังของทุกโครงการรวมกันประมาณ 195,800 หนวย
และมีหนวยเหลือขายประมาณ 54,100 หนวย)
มีโครงการอาคารชุดขนาดความสูงไมเกิน 8 ชัน้ 244 โครงการ และโครงการอาคารชุดขนาดความสูง 30
ชั้นขึ้นไป 84 โครงการ
รอยละ 29 ของหนวยหองชุดทั้งหมดมีขนาดหองไมเกิน 25 ตารางเมตร และรอยละ 39 อยูระหวาง 26-30
ตารางเมตร สวนหองชุดที่มขี นาดหองมากกวา 60 ตารางเมตรมีรอยละ 4 ของหนวยหองชุดทัง้ หมด
จากหนวยในผังโครงการทัง้ หมด พบวารอยละ 18 เปนหองแบบสตูดิโอ อีกรอยละ 68 เปนแบบหนึ่ง
หองนอน และรอยละ 13 เปนแบบสองหองนอน ที่เหลือเปนแบบสามหองนอนขึ้นไป
แยกตามระดับราคาของหนวยในผังโครงการ พบวารอยละ 48 เปนหนวยหองชุดในชวงราคาไมเกิน 2
ลานบาท อีกรอยละ 24 อยูในชวงราคา 2.01-3 ลานบาท และรอยละ 15 ในชวงราคา 3.01-5 ลานบาท ที่เหลืออยู
ในชวงราคาเกินกวา 5 ลานบาท
จากหนวยในผังโครงการทัง้ หมดประมาณ 206,000 หนวยดังกลาว แยกตามสถานะของการกอสราง
พบวาเปนหนวยที่สรางเสร็จแลวประมาณ 59,600 หนวย อยูระหวางการกอสรางประมาณ 94,600 หนวย และยัง
ไมไดเริ่มสรางประมาณ 51,900 หนวย
จากหนวยในผังของโครงการทั้งหมด 400 โครงการ อยูใ นกรุงเทพฯมากที่สุด 297 โครงการ รวมประมาณ
144,400 หนวย เหลือขายประมาณ 33,100 หนวย อยูในนนทบุรี 44 โครงการ รวมประมาณ 24,800 หนวย เหลือ
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ขายประมาณ 9,100 หนวย อยูในปทุมธานี 19 โครงการ รวมประมาณ 16,600 หนวย เหลือขายประมาณ 8,500
หนวย อยูในสมุทรปราการ 31 โครงการ รวมประมาณ 17,600 หนวย เหลือขายประมาณ 5,900 หนวย และอยูใ น
นครปฐม 8 โครงการ รวมประมาณ 2,000 หนวย เหลือขายประมาณ 350 หนวย
เขตหรืออําเภอที่มีหนวยหองชุดในผังโครงการมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองนนทบุรี เขตบางซือ่ อําเภอ
ธัญบุรี เขตหวยขวาง เขตบางนา และอําเภอเมืองสมุทรปราการ
สวนเขตหรืออําเภอที่มหี นวยหองชุดเหลือขายมากที่สุด ไดแก อําเภอธัญบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี เขตบาง
ซื่อ อําเภอเมืองสมุทรปราการ เขตหวยขวาง และเขตจตุจกั ร
จากโครงการอาคารชุด 400 โครงการ ซึ่งสํารวจพบ ณ สิ้นป 2557 ดังกลาว ศูนยขอมูลฯ คาดวามี
ประมาณ 40 โครงการ ซึง่ ขายไดหมดแลวในชวงระหวางเดือนมกราคม-เมษายน 2558 ทําใหหนวยในผังโครงการ
ลดลงไปประมาณ 18,300 หนวย และหนวยเหลือขายลดลงประมาณ 260 หนวย ขณะเดียวกัน ในชวงเวลา
ดังกลาวก็มโี ครงการอาคารชุดเปดขายใหมอีกประมาณ 42 โครงการ ดวยจํานวนหนวยใหมรวมกันประมาณ
16,100 หนวย โดยพื้นที่ซงึ่ มีหนวยหองชุดเปดขายใหมมากที่สุดในชวง 4 เดือนแรกของป 2558 ไดแก พื้นที่จังหวัด
นนทบุรี พืน้ ทีก่ รุงเทพฯฝง ธนบุรี พืน้ ที่จงั หวัดสมุทรปราการ พื้นที่สลี ม-สาทร-บางรัก และพืน้ ที่หว ยขวาง-จตุจักรดินแดง
โดยสรุป ผูประกอบการยังมีการเปดขายโครงการที่อยูอ าศัยทัง้ ประเภทบานจัดสรรและอาคารชุดในพื้นที่
กรุงเทพฯ-ปริมณฑลอยางตอเนื่อง ทําใหมีจํานวนหนวยในผังโครงการเพิ่มขึน้ หนวยบานจัดสรรใหมราคาต่าํ กวา 1
ลานบาทหาไดยาก แตหองชุดใหมราคาต่าํ กวา 1 ลานบาทยังหาซื้อไดในพืน้ ที่ปทุมธานีเปนหลัก
มีห น ว ยบา นจั ดสรรเป ดขายมากขึ้น อยา งมีนั ยสํา คัญ ในนนทบุรี ทํา ใหมี โครงการบานจัดสรรที่อยูใน
ระหวางการขายในนทบุรีเพิ่มขึ้นจาก 143 โครงการ 32,400 หนวยเมื่อชวงหนึ่งปกอนหนา เปน 199 โครงการ
40,300 หนวย เชนเดียวกับปทุมธานี เพิ่มจาก 122 โครงการ 28,100 หนวย เปน 179 โครงการ 42,700 หนวย
มีหนวยหองชุดเปดขายมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญในปทุมธานี ทําใหมีโครงการอาคารชุดที่อยูในระหวาง
การขายในปทุมธานีเพิ่มขึ้นจาก 13 โครงการ 12,200 หนวยเมื่อชวงหนึ่งปกอนหนา เปน 19 โครงการ 16,600
หนวย เชนเดียวกับสมุทรปราการ เพิ่มจาก 27 โครงการ 10,600 หนวย เปน 31 โครงการ 17,600 หนวย

............................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2645-9675-6
ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ 63 ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 02-645-9674-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com

