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ฝายสถิติและประมวลผลขอมูล ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย  พฤศจกิายน 2558
โทร. 02-645-9672 

ขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล  

3 ไตรมาสแรก ป 2558 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จจด
ทะเบียนใหม ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) 
พบวาใน 3 ไตรมาสแรกของป 2558 มีจํานวนหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทุกประเภทรวมกัน
ประมาณ 86,800 หนวย ลดลงรอยละ 9 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2557 ซึ่งมีประมาณ 95,200 
หนวย 

โดยจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมดใน 3 ไตรมาสแรกของป 2558 แบงเปนที่
อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมในเดือนมกราคมประมาณ 5,600 หนวย เดือนกุมภาพันธุประมาณ 
13,300 หนวย เดือนมีนาคมประมาณ 5,900 หนวย เดือนเมษายนประมาณ 9,300 หนวย เดือนพฤษภาคม
ประมาณ 10,800 หนวย เดือนมิถุนายนประมาณ 8,200 หนวย เดือนกรกฎาคมประมาณ 12,300 หนวย 
เดือนสิงหาคมประมาณ 13,900 หนวย และเดือนกันยายนอีกประมาณ 7,400 หนวย 

จากจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมดใน 3 ไตรมาสแรกของป 2558 แบงเปนที่
อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมในเขตกรุงเทพฯ ประมาณ 49,100 หนวย ลดลงรอยละ 11 จากชวง
เดียวกันของปกอน และ 5 จังหวัดปริมณฑลรวมกันประมาณ 37,700 หนวย ลดลงรอยละ 6 จากชวง
เดียวกันของปกอน  

แบงเปนหนวยหองชุดประมาณ 43,200 หนวย (คิดเปนรอยละ 50 ของหนวยสรางเสร็จจดทะเบียน
ใหมทั้งหมด) บานเด่ียวประมาณ 25,700 หนวย (คิดเปนรอยละ 30) ทาวนเฮาสประมาณ 13,400 หนวย 
(คิดเปนรอยละ 15) อาคารพาณิชยประมาณ 2,700 หนวย (คิดเปนรอยละ 3) และบานแฝดประมาณ 
1,700 หนวย (คิดเปนรอยละ 2) 

พื้นที่ซึ่งมีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมประเภทแนวราบมากท่ีสุด 5 อันดับแรกใน 3 
ไตรมาสแรกของป 2558 ไดแก อําเภอเมืองสมุทรสาคร (2,800 หนวย)เขตคลองสามวา (2,500 หนวย)  
เขตสายไหม (1,900 หนวย) เขตหนองจอก (1,800 หนวย) และเขตบางขุนเทียน (1,800 หนวย)  
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พื้นที่ซึ่งมีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมประเภทอาคารชุดมากที่สุด 5 อันดับแรกใน 3 
ไตรมาสแรกของป 2558 ไดแก อําเภอคลองหลวง (4,900 หนวย ในจํานวนนี้เปนโครงการบานเอ้ืออาทร
พหลโยธิน 5-8 จํานวน 3,800 หนวย ที่เหลือเปนโครงการเอกชน) อําเภอเมืองนนทบุรี (4,700 หนวย) เขต
บางเขน (3,500 หนวย) เขตจอมทอง (3,100 หนวย) และเขตหวยขวาง (2,800 หนวย) ทั้งนี้ใน 3 ไตรมาส
แรก ป 2558 มีอาคารชุดเอ้ืออาทรสรางเสร็จจดทะเบียนใหมของการเคหะแหงชาติ 6 โครงการ รวม 119 
อาคาร 5,300 หนวย 

 
ขอความจํากดัความรับผดิชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการประมวลผลท่ี
เชื่อถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปน
จริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความ
เหมาะสม 
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ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม มกราคม – กันยายน ป 2558 

เขตพื้นที ่ บาน
เด่ียว 

บาน
แฝด 

ทาวน
เฮาส 

อาคาร
พาณชิย

รวม
แนวราบ 

หองชุด 
3 ไตรมาส
แรก ป 
2558 

3 ไตรมาส
แรก ป 
2557 

กรุงเทพฯ 10,400 1,000 9,100 1,300 21,800 27,300 49,100 55,300 

5 จังหวัด
ปริมณฑล 15,300 700 4,300 1,400 21,700 15,900 37,700 39,900 

กรุงเทพฯ - 
ปริมณฑล 25,700 1,700 13,400 2,700 43,500 43,200 86,800 95,200 

สัดสวน/ 
รอยละ 30% 2% 15% 3% 50% 50%   

หมายเหตุ: 5 จังหวัดปริมณฑลหมายถึง นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม 
 

 
ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม แยกประเภท 

มกราคม – กันยายน ป 2558 
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